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;L UTTENBE:RG1S 
CHRONOLOGISCHE. VERZAMELING 

. Jaargang. ,:1915.· 

1 Januari 1915. · BESLUlT; houdende verbod 
van uitvoer van ·brood. S .. L 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
· Overwegende, dat het in het bela:rig van den 

Staat no'odig • is, den uitvoer.' van brood te 
verbieden ; · ' 

Gezien,de Wet van.3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°. 344) ; . . 

Op de voordracht ·van Onze Ministers van 
Oorlog, van Finan:cien-· en van Lan.dbouw, 
Nijverheid en Handel van 30 December 1914, 
Kabinet, Litt. Z136 ; . . 

Den Raad van, State gehoord (advies van 
31 December '1914, n°, 'q ; 

Gezien het nader rapport van Onze: voor
noemde Ministers van 31 December 1914, 
Kabin:et, Lftk c1as; 

Hebben ! -goedgevonden en verstaan · te 
bepalen: 

Eenig artikel. , 
De uitvoer van brood is ·verboden van den 

dag. der • afkondiging. van dit Besluit. 
Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
onthefiing te doen verleenen. v 

Het militair gezag is beyoegd den uitvoer 
toe te la ten van bepaalde hoeveelheden, bestemd 
ter voorziening in de dagelijksche behoeften 
van de in de onmiddellijke nabijheid • van 
de grens op vreemd gebied wonende bevolking, 
indien deze zich niet of niet dan onder zeer 
bezwarende, omstandigheden . in .eigen land 
van brood kan .voorzien, , .Het militair gezag 
bepaalt alsdan op welke wijze d·e uitvoer moet 
plaats vinden. 

Onze Ministers- van Oorlog, ·van· Fina:ncien 
en· van· Landbouw;. Nijverheid::en Handel. zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van.dit Besluit, dat in het Staatsblad 

zal worden· geplaatst• en waarvan afschrift' ·zal 
'ivorden gezonden aan· deri Raad van State. 

's Gravenhage, den 'lsteiJ. Januari 19'15. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Oorlog, BosBoolll'. 
De Minister van Financien, TREUB. 

De'-'.J.W1n. van Landbouw, Nijverlieid en Handel, 
·POSTHUMA. 

(Uitgeg. 2 Jan, 1915.) 

2 Januari 1915. 'BESLUIT, houdend'e,be'palfn
gen omtrent vrijdom van den accijns vi:ior 
zout, in fabrieken of trafiekei:J. benoodigd 
bij het verven van katoen en katoenafval 

· ten dienste der verv'aardigfug van watten, 
s. 2. . 

. :WIJ WILHELMINA, E~Z. 
Op de voordracht van· bnzen· Minister'van 

Financien van 14 December 1914, n°.- -209, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 74, letter c, der wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°.' 227), hou
dende bepalingen omtrent den accijns op het 
zout; 

·Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1914, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van. Onzen 
voornoemden Minister van·29 December.1914, 
n°.' 7.9, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Voor het zout, in fabrieken of trafieken 

benoodigd bij het verven van katoen en-katoun
afval ten dienste der vervaardiging van watten, 
wordt vrijdom van den 'accijns toegestaan. en 
zulks. ·op den voet van· het · Kcininklijk besluit 
van 19··Augustus 1898 (Staatsblad n°. 202). 

Onze Minister .vari Financien is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal ,wotden· geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 2den' Janull,ri 1915. 
WILHEµMINA. 

De Minister van Financien TREUB. 

(Uitgeg. 16 Jan, 1915.) 

2 Januari 1915. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 30 Au
gustus 1910 (Btaatsblad n°. 273), houdende 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
13 November 1905 (Staat;blMd n•. 302) ter 
uitvoering van artikel 48 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs. · S. 3. · · 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen. Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 December 1914, 
n°. 20251;/3, afdeeling On\l.erwijs; 

Overwegende, dat in verband met de be
palingen der gewijzigde wet van 14 Juli 1910 
(Staatsblad n•. 202) het noodig is het bij Ons 
besluit van 6 J anuari 1914 (Staatsblad no. 4) 
gewijzigde beslriit van 30 Augustus 1910 
(Staatsblad n• .. 273), houdende aanvulling van 
Ons besluit van 13 November 1905 (Staatsblad 
n°. 302), ter uitvoering van artikel 48 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, andermaal 
te· wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies .van 
_24 December 1914, n° .. 1; · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 December· 1914, 
n•. 21097, afdeeling Onderwijs; 

H;ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 3 van Ons besluit van 30 Augustus 

1910 (Staatsblad n•. 273) wordt gelezen als 
volgt: 

,,De aanvullingen, bij dit besluit aangebracht 
in Ons besluit van 13 November 1905 (Staats
blad n°. 302), blijven van kracht tot 1 Januari 
1916." 

Onze. Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit 
hetwelk in het Staatsblad en in de Nederlandsche 
Staa:tscourant zal. worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den .2den ,Januari 1915. 
-c WILHELMIN'.A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. -D, LINDEN. 

(Uit_qeg. 14 Jan. 1915.) 

2 Januari 1915. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 30 Au
gustus 1910 (Staatsblad no. 274), hondende 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
13 ·November 1905 lBtaatsblad n°. 303), ter 
uitvoering van artikel 59 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs. . S. 4. · 

WIJ ·WILHELMINA, ENZ. 

Op. de voordracht van O,nzen Minister. van 
Binnenlandsche Zaken van 11 December 1914, 
n•. 20255/3, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende. dat in verband met de bepa, 
lingen der gewijzigde wet van 14 Juli 1910 
(Staatsblad n°. 202) · het noodig is het bij Ons 
besluit van 6 Januari 1914 (Staatsblad n•. 5) 
gewijzigd besluit van 30-Augustus i910 (Staats
blad n°. 274), houdende aanvulling van Ons 
besluit. van _13 Nov.ember 1905 (Staatsblad 
n°. 303), ter uitvoering van artikel 59 _der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, andermaal 
te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
24 December 1914, n°. 1; · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 .December 1914, 
no. 21097, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevon_den en vm:staan: 
t'e bepalen : · 

Eeniq artikel. . 
Artikel 3 van Ons besluit van 3.0 Augustus 

1910 (Staatsblad n°. · 274) wordt gelezeri als 
volgt: 

,,De ;i.anvullingen, bij dit besluit aangebracht 
in Ons besluit van 13 Novembe.r 1905 (Sfaats
blad n°. 303), blijven van kracht tot l.Januari 
1916." 

Qnze Minister van Binnenlandsche Zak.en is 
belast met de 'uitvoering van dit besluit, het
welk in het Btaatsblad en in de Nederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. · 

's Gravenliage, den 2den Januari 1915 .. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V, D. LINDEN. 

(Uitgeg. 14 ·Jan. 1915.) 

2 Januari 1915. BESLUIT, houdende machti
ging. tot uitgifte van sohatkistbiljetten en 
sohatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), }a.atstelijk 

·gewijzigd bij'·die-:van: l5 Juli 1912 TStaats
blad n°. 240); en.de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 5 · ·. 
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6 Januari· 1915. BESLUIT, tot wuz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 24 Octobe,r 1914 

· (Str,iatsblad.n°. 506). S. 6. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het ·in het belang van den 

Staat wenscbelijk is gebleken het verbod van 
uitv9er van paarden. zoodanig te herzien, dat 
<lit verbod ook van kracht zal zijn voor den· 
uitvoer van jonge p_aarden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
' blad n°.' 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers _van 
Oorlog, van Financien en- van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, van 4 Januari 1915, 
Kabinet, Litt. W ; 

Den- Raad v~n State· gehoord (ad vies van 
5 Ja,nuari 1915, n°. 17); 

Gezien het_ nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van_6 Januari 1915, Kabinet, 
Litt. Qr; . 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen :· ' 
de 2de alinea van artikel 1 van• Ons. besluit 

van 24 October 1914 (Staatsblad n°. 506) wordt 
met den dag der afkondiging van dit besluit 
ingetrokken. 

Onze Ministers v:an Oorlog, van Finanoien, 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Btate. ' 

's Gravenhage, den 6den Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 
· De Minister van Financien, TREUB. 

De 1l1in .. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA'. 

(Uitgeg. i Jan. 1915.) 

.7 Januari 1915. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag van in werking treden van de 
wet van 30 · December 1914 (Staatsblad 
n°. 630). S. 7. 

Bepaald, op 15 Januari 1915. 

8 Januari 1915. BESCHIKKING van den Mi• 
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del tot uitvoering van de artt. 9, 10, 17 en 
23 van het K. B. van 17 Juli 1912 (Staats· 
blad no. 21}3). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel;· 

Gelet op artiirnlen 9, 10, 17 en 23 van het 
Koninklijk besluit van 17 Juli 1912 (Staats• 
blad no. 263), houdende voorschri.ften waaraan 

botercontrolestations -hebben te voiao~Ji. oin 
onder Rijkstoezich t te · worden 'gesteld en voorts 
betreffende het·: uitreiken · -en , intrekkeil. ,vai 
merken, welke uitsluitend besteirid zijn oin 
door of vanwege aangeslotenen bifee~1 onder 
Rijkstoezicht staand botercontrolestation te 
worden · aangebrscht · op de doii'~ ihen bereide 
of aangekochte boter of op <)._e verpakking 
dier boter; - :, r 

Gehoord de Centrale Commissie-:. voor-.de 
Botercontrolestations; 

Hebben ·goedgevonden,: 
vast te stellen : 

I. Voorschriften, .waaraan aangesfote,neri' blj 
een botercontrolestatio:O: moeten voldoen. 

(Artikel .9 van het K. B. van 17 Juli 1912, 
' Staatsblad no. 263). 

Art. 1. Ieder aangeslotene bij een onder 
Rijkstoezicht staand botercontrolestation is 
verplicht tot naleving van de voorschriften 
vervat in de navolgende _artikeien. 

Hij verbindt zich daartoe bij zijne toelating 
tot de controle uitdrukkelijk en zonder eenig . 
voorbehoud tegenover het bestuur van het 
botercontrolestation (subs .. van de·veree!!iging, 
die het botercon~rolestation in het !even riep) 
in eene op zegel gestelde_-verklaring. · 

·2. Hij zal geen andere hoter bereiden of 
doen bereiden, 

voorhanderi' of in bewarfog':hebben,, 
verhandelen of doen verhandelen, 
verwerken of doen verwerken, 
verpakken of doen verpakken, 
vervoeren of doen vervoeren, 
afleveren of dc,en afleveren of ter aflevering 

gereed hebben, 
verzenden of doen verzenden of ter verzen

ding gereed hebben, 
dan die 1voldoet aan artikel 1 der Boterwet, 

luidende: ,,In den zin dezer Wet is boter het 
vetartikel, waarin geen andere vetbestanddeelen 
v ocirkopiim dan die van melk afkomstig zijn", 
en waarvan de bereiding staat '·onder·contr6le 
van een onder Rijkstoezicht staand botercori
trolestation. 

a: Hij zal aan den diracteur van het boter·• 
contr6le.station een volledige lijst verstrekken 
van al :zijne fabrieken, bereidplaatsen, terrei
neri, magazijnen, pakhuizen, verkoopplaatsim, 
depots en andere bergplaatsen met een nauw
keurige omschrijving van stand of Jigging en 
geen arrder geb'o'uw, lukaal of terrein dan .op· 
die lijst vermeld in gebruik nemen, dan na 
daartoe . toestemming te hebben gekregen van 
het bestuur van het botercontr6lestation. 
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4. ,Hij zal , rechtstreeks nog zijdelings -be· 
trok1rnIJ, inogen zijn bij 'de bereiding van of 
.den h~ndel in margarine· (~argarine in ·den 
zin der • Boterwet) · of ander.e; ·hetzij op zich 
zelf, hetzif in vereeniging .met andere 'stoffen 
voor .de. coilsumptie geschikte vetten of ,olien, 
die · kun.nen · strekken. tot vervalsching van 
boter·. ; 

Hij zal de vorenbedoelde vetten en olien 
niet moge,n vervoeren, doe.n vervoeren, ins of 
uitvcieren, noch die yoorhanden mogen hebben 
in de inrichtingen ·en op de terreinen; ·bedoeld 
in artikel 8. 

5.. Hij zal de inric}:ltingen en terreinen,' be
doeld _i'n: artikel 8 tii ~llen tijde ·e~ .·~onder 
eenig. · voor behoii.d toegankelijk · moeten stellen 
voor·de ·ambtenaren· .van het botercontr6lesta
tion en voor hen, die_.met het Rijkstoezicht 
belast zijn; . . .. , 

: Hij zal de· ambtenareri van .het botercontr6-
lestaticin · en die van het Rijkstoezicht dl)_sver
langd behulpzaam zijn bij het kosteloos nemen 
van monsters van alle boter of op · boter· · ge

. lijkende ·, waar, onverschillig waar deze ook 
moge • worden • aangetroffen, verder van alle 
vetwaren en olien, . melk en . room . en van· 
andere· stoffen; waarvan vermoed wordt, dat 
zij bij de boterbereiding .of, bij.·de behande: 
ling van boter kunneil dienen, in ·of bij dejn 
de eerste alinea bedoelde plaatsen aanwezig. 

Hij zal voorts de in de vorige alinea genoem
de ambtenaren· alle inlichtingen verschaffen, 
die zij voor een goede co~tr6le noodig 
achten. 

6. Hij zal geen boter afleveren of doen af
·1everen, 

verzenden oJ' .. doen verzenden, of ter afleve
ring of ter verzending gereed hebben, die 
niet is voorzien van het Rijksmerk, aangebracht 
op de door of vanwege den Minister voorge· 
schreven wijze. 'Hij is van de v.erplichtiilg 
bedoeld in. voorgaande alinea ontslagen; .wan
neer het bestuur van het botercontr6lestation 
hem heeft geschorst. 
. Voorts zal hij zorg dragen, dat de hem uit-. 

gereikte Rijksmerken niet anders worden gebe- · 
zigd en: niets anders kunnen worden gebezigd 
dan. voor door hem te leveren of te verhan
delen boter .. 
. Hij zal geen Rijksmerken gebruiken·, die niet 

recp.tstreeks door het botercontr6le·station ~an 
hem of .te zijnen behoeve zijn afgegeven .. 

7. Hij' zal van elke hoeve·eJheid .boter, die· 
door hem ter bewaring in eenige bergplaats 
wordt opgeslagen, aanteekening houden van de' 
dagen, waarop de. boter bPreid is. · 

8. ij zal de van het Rijksmerk voorziene 
papiere en stempels benevens de lijsten en 
boeken enz., die op de ccintr6le ·betrekking 
hebben, maar die, om welke·re'denen dan ook, 
niet m er gebruikt niogen · worden voor het 
doel -w arvoor zij in· zijn · bezit zijn; op eerste 
aa'nvra·a -afgeven aan de ambtenaren van het 
lboterco tr6lestation, of aan hen, die met het 
Rijksto zicht belast zijn,. zelfs din wanneer 
die voo werpen ree·ds· door hem mochten zijn 
betaald. 

9. "j zal _geen boter verzenden, waarvan 
de ver akking niet· op duidelijk zichtbare 
wijze i voorzien van het door den ·directeur 
van he botercontr6Je;tation _;oorgeschreven 
herkenn ngsmerk, dienende om de herkomst 
der bot r door de ambtenai-en van het boter~ 
contr6le tation en van het Rijkstoezicht ·te 
kunnen doen' vaststellen. 

Hij za zich bij h'et gebruik van wikkfllpapieren 
. houden an de dienaangaande door den Direc
teur .. Ge eraal 

I 
van den Landbotiw te geven 

voorsch iften -en geene misleidende verpak
kingen ogen bezigen. 

· 10. ij zal op de door of namens het 
,bestuur van het· botercontrolestation voorge
schreven wijze nauwkeurig aanteekening hou-
.den .. van: . 

·a.- de hoeveelheid bater, door ,hem gepro
duceerd, met aanteekening van den.· datum 
van ber iding ; 
' b. alle partijen• boter, door-hem-verzonden of 
geleverd voo~ zoover- die 5 K.G. of meer be
dragen, et opgave van de namen en adressen 
van -hen aan wie hij deze partijen• heeft ver
zonderi f. geleverd; 

c, hot t taai der Qij hoeveelheden van minder· 
dan 5 KG. verzonden bater; 

d. all -partijen, door hem bijgekocht, met 
opgave an de namen · en adressen van de 
leveranci rs .dezer partijen ; 
·. :voorts moet; wanneer, partijen bciter omge

palrt en aarbij van andere · Rijksmerken wor
den voo zien, uit de aanteekeningen het ver
band tus chen de oo.rspronkelijke ·en de nieuw 
aangebra hte Rijksmerken blijken, 

terwijl bij menging van boter· aangeteek,md, 
moet w deri; welke partijen gemengd zijn, 
in welke verhouding gemengd is. en welke 
Rijksmer en op deze mengboter worden rian
gebracht. 

11. · j zal inzage geven van bovengenoem-
keningen aan hem, die daarvoor 
estuur van liet botercontr6lestation 

is aange ezen, en -aan de ambtenaren, die met. 
het Rijks oezicht belast zijn. 



9 8 ,-LA,,N:UARI. '1'915 

12. Hij zal geen · boter afleveren of dqen 
afleveren, 

verzenden of doen,.v_erimnden of_ tcr. ,afleve
ring of ter verzending gereed hebb~n. waar
van- het vochtgebalte boog~r is dan.,15½ %, 

Boter in vatel)._ of.in e_en voor _verzending 
gebruikelijken vorm aanwezig, wordt vqor de 
toepasselijkbeid dezei: ·v9orscbriften als_ .. ter 
verzending· gereed staande bescbouwcJ.,.· ~- .' r· 

Het in _bet' eerst'e1 lid van dit _artikel bepaa:lde 
is niet van toepassing op. niet-afgewerkte boter 
in korrelvorm, ~vanneer deze worcl·t _afgeleverd 
.of ,verzonden dc:>'or een ·.aangeslotene. t1an--e_en 
ancleren aangeslotene; mits de eerste aangeslo
teb.e voor de aflevering of verzending en de 
tweede · voor de ontvangst dezer boter vergun.
ning heeft verkregen van den ·.Qirecteur-Gene
raal ·van den Lanclbou w en. de aflevering· of 
verzencling. _geschiedt oncler de door dezen 
·vast te stellen voorwaarden. 

II. Vereisohten, .'waaraa'n· personen moeten 
voldoen om bij een botercontrolestation te 

:warden· toegela ten. 
(Artikel 10 van bet K.. B. van 17 Juli 1912, 

Staatsblad n• .. 26~.) . 
. 13. Personen moeten om te·kunnen worclen 

aangesloten bij ,een botercontrolestation· vol
doen aan de volgende .vereischten.: 

1. Zij moeten zijn boterproducenten-of boter
handelaren·. 

2.· Zij moeten ·de bevoegdheici ·bebben ver' 
bintenissen aan te gaan. 

3. Zij moeten te goeder .naam en fuam be
kend zijn. 

III. Vereischten; waaraan bestuursleden, co~
: missarisseil en directeuren van .botercoQ.tr6Ie

stations moeten vol_doen. : 
(Artikel 17 van ,bet K. B. van 17 _ ,Juli 1912, 

Staatsblacl n•. 263.) 
•· 14. Bestuursleden, comniissarissen . .-en· di
recteuren van botercontrolestatiomi ri:J.oeten vol,. 
cloen aan de ·volgencle vereischten.: 

1. Zij m<ieten: to goeder naam en faain be.
kend ,zijn. 

2. Zij zullen rechtstreeks noch zijdelings be
trokken mogen zijn bij de bereiding van .of 
den handel in margarine (margarine in• den 
zin der Boterwet), of andere,: hetzij op zich · 
zelE, hetzij in vereeniging .met andere stoffen 
voor de consumptie geschikte vetten of olien, 
die kunnen strekken tot vervalsching van boter. 

· De clirecteuren mogen· rechtstreeks .noch 
zijdelings betrokken zijn bij de f::tbricage ·van 
of den handel in- botei-. 

. . . .' . . 

IV. B~palingen omtreilt op te leggen straffen 
aan aangeslot~~en;· .die niet voldoen aan. de 

vastgestelde voorschriften . . 
(Artikel 23 van het K. B. van_ 17 Juli 1912; 

Staatsbl acl n°. 263.) 
15. Een aungeslotene ·wordt door ·bet ·be

.stuur van het botercontrolestation geschraj:Jt . 
· - a. , wanneer hij niet of niet meer voldoet aan 
de vereiscbten· bedoeld in !\rt. 10 van het K. B. 
van-17 Juli 1912 (Staatsblad n•. 263); 
·.b.· wanneer hij op·ernstige_ wijze de belangen 

-van : de : botercontrole schaadt · of heeH ge; 
schaad; · 

alles ter beoordeeling van het bestuur.: . 
_Hij blijft gedurend~ het loopencle en het 

geheele . volgencle boekjaar aansprakelijk voor 
zijn ·aandeel in de 'k<isten.· Dit aandeel wordt 
zoowe], voor het loopende ftls voor· he_t volgende 
boekiaar: bepaald op bet bedrag., ·dat hij in het 
jam• aan ·zijn uittreding · voorafgaande- bijge
dragen heeft in de .kosten vari het botercon-
trolestation. · 

·Het bestuur voornoemd kan den uittr~clencle 
van zijn finantieele verplichtingen. tegenover 
bet· botercontrolestatiqn-·imtslh'an; · · 
- ·De uitgetrederie · beeft .. geen · recht op een 
aarideel in. de·e_igendomni~n van bet botercon-
trolestation.: ' 

16. Een aangeslotene ~ordt door het hestuur 
van het botercoritrolestatiop. geschorst,wunneer 
dit vermoedt ,.: 

a. dat hij •niet of niet meer voldoet aan de 
vereischten bedoeld in· art; lO'van hilt JL.B. 
van·17 Juli,1912 (Staatsblad n°. 263); 

b. dat hij ,op erristige •wijze cle belangen van 
de--botercontrole · schaadt of heeft geschaacl. 

. Het · schorslngsbesluit wordt binnen twee 
maal 24 ureu- bij aangeteeke~d schrijve_n ter 
keririis van· den: betrokkeri'e gebracht, terwijl 
tegelijkertijd de maatregelen genomen worden 
bedoe\d. in art 8 der voorscbriften .. 

Het bestuur stelt den geschorste. op korten 
termijn, \n elk geval binnen veertien dagen, 
in de gelegenheid zich te vera_ntwqorden en 
besluit alsdan_. zoo spoedig. mogel'ijlt;··of de 
geschorste -geschrapt; ·c1an wel of de schorsing 
opgeheven zal worclen. 

17. Een aangeslotene worclt door he·t bestuur 
van het b'otercont'rolestatfon. beboet, wanneer 
in· door · :hem bereide of verzonden boter een· 
,vatergehalte van meer clan 15 ½ % tot 16 '% 
worilt aangetroffen, tenzij naar het oorcleel van 
het bestum' lrnn worden· volstaan· rriet eene 
waarschuwing. 

Een aangeslotene worclt .door he't ·bestuur 
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geschorst, wanneer in door hem bereide boter 
een watergehalte· van meer :dan 16 °lo wordt 
aa~getroffen,. tenzij. naar. ·het·.oordeeLvan:,het 
bestuur kan woi-den volstaan . met de opleg
ging van een boete. 

lngeval · van schorsing gelden de bepalingen 
van alinea 2 van art. 16. 

Deze -schorsi_ng: w_ordt · door het~bestimr op- : 
geheven, wanneer naar het oordeel van het 
bestuur · het betrokken bedrijf weer regelmatig 
boter met een normaal wa tergehalte bereid t. 

18. Een aangeslotene zal een bedrag van 
. f 10,000 storten in de kas van het botercontrole- . 
. station, wanneor hij opzettelijk boter, met 
welke stof dan· ook, heeft vervalscht of doen 
vervalschen. 

19. Een aangeslotene zal bij niet nakoming 
der verplichting bedoeld in- art. 8 der voor
schriften een boete betalen van / 1000 met 
een verhooging van ten hoogste f 100 voor 
elke twaalf uur of gedeelte · daarvan dat de 
vereischte afgifte later dan onmiddellijk ge-
schiedt. · 

20. Een aangeslotene zal een door het bestuur 
van het · botercontrolestation .vast te stellen 
bedrag van ten minste f 2.50 en· ten hoogste 
f 500 storten in de kas van het botercontrole
station bij overtreding van een der overige 
bepalingen, in de voorgaande artikelen dezer 
voorschriften genoemd, beboudens·de verplich
ting tot betaling van een. eventueel hooger 
bedrag bij niet nakoming van de verplichting, 
genoemd in art. 8. 
~ 1. De storting van de door den aangeslo

tene verbeU:rde bedragen, als bedoeld in de 
artikelen 18, 19 en 20, zal geschieden binnen 
een maancl nadat het bestuur van het contro
lestation hem per aangeteekend schrijven z~l 
hebben medegedeeld, dat naar het oordeel 
van het bestunr cle opzettelijke vervalsching 
of de overtreding bewezen is. 

's Gravenhage, 8 Januari 1915. 

De Minister voornoemd. Po'STHUMA. 

9 Januari 1915. BESI.UIT, tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 2 November 19i4 
(Staatsblad n°. 512). S. 8, · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 4 Januari 1915, 
Kabinet, Litt. X ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Januari 1915, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor-

noemd Ministers van 3· Januari 1915, Ka,binet, 
Litt. V; 

He ben· goedgevonden en verstaan te 
bepa en: 
In d eerste alinea van het Eenig Artikel 

van On besluit van 2 November 1914 (Staats
blad n° 512), zooals dat gewijzigd is· bij Ons 
·besluit van· 12, November 1914 (Staatsblad 
n°. 528) worden tusschen de woorden: ,,Wollen 
dekens' en ,,militair la.ken" ingevoegd de 
woorde : ,,en wollen dekenstof,". 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van andbouw; Nijverheid en Handel zijn, 
ieder v or zooveel hem betreft, belast met de 

. uitvoer· g van nit besluit, dat in het Staatsblad 
zal wor en geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gr enhage, den 9den Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De 1Winiste1· van Oorlog; BosBOOM. 
De JW inister van Financien, · TREUB. 

De 1vlin van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 9 Jan. 1915.) 

9 Janu ri 1915. BESI.UlT, houdende verbod 
van uitvoer van alle corserven en prepa
rat van zaden van peulvruchten. S. 9. 

WIJ ILHELMINA, ENZ. 
Over"ei:ende, dat-hetdn het belang van den 

Staat no dig is, den uitvoer van alle conserven 
en prep raten van zaden van peulvruchten te 
verbiede ; 

Gezie de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344); 

Op d voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, . 
Nijverhe d en Handel. van 7 Januari 1915, . 
Kabinet Litt. A2 ; 

Den aad van State gehoord (advies van 
7 Janua i 1915, n°. 1); 

Gezie het. nader rapport van Onze voor
noemde · inisters van 8 Januari 1915, Kabinet 
Litt. A3 

Heb en goedgevonden en · verstaan te 
bepale 

Eenig artikel. 
De uit oer van alle conserven en preparaten 

van zad n van peulvruchten is verboden van 
den. dag der afkondiging van dit besluit. 

Wij b ouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te he en of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffin te doen v:erleenen. 

Onze 
en van 
ieder vo 

inisters van Oorlog, van Financien 
andbouw, Nijverheid en Handel zijn, 

zooveel hem betreft, belast met de 
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· uitvoering van dit besluit, dat in hat Staatsblad 
zal. worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

·worden gezonden aan den Raad van 'State .. 
. 's Gravenhage, den 9den Januari• 1915; 

•. WILHELMINA. 
·De ·Minister van Oorlog, BosBoO_M. 
'De Minister -.vaTi, · .F.i-;,,anci~n, ':'.TREUB. 

De 1vlin. van Landbo'iJj;";Nifiv;_;,.heid ~ntHandel; 
POSTHUMA;' 

(Uitgeg. g· Jan·.-·1915.) 

9 Januar/i915. KENNISGEVING van den Mi
nister van .Financien betreffende veranda
ring in de toepassing van art. 2 der Burs 
gerlijke"·Pe'nsioenwet. ·' 

· De 'Minis.tar van. Financien : 
Gelet op a~t. 33 de/ .Burgerlijke Pensioenwet; 
,.Brengt. tar kennis_ van. belanghebbenden, dat 

krach tens eene ".erande_ring i11 de toepassing 
van art. 2 der Burgerlijke Pensioenwet de be• 
trekking van p·rovoost-geweldige bij den krijgs
raad en die van onderwijzer bij eene voorbe~ 
reidende klasse verbonden aan d~ Rijksnor
maallessen, thans als· burgerlijke betrekkingeri' 
in den 'zin dier wet worden aangemerktc° 

De Minister van Financien, T&:ifo:i!. 

9 Januari 1915. MISSIVE van den Minister 
van L!\JJdbomy, Nijverheid en Handel, aan 
de· Commissarissen der 'Koningin · iri de 
provincien, betreffende opzending van hui
den en vleesch, afkomstig van vee, hetwelk' 
als verdacht van· mond- en klauwzeer; 
wordt geslacht. 

Ik heh de eer U H.E.G. uit te noodigen den 
burgemeesters in U we · provincie te verzoeken 
de huiden en het vleesch, afkomstig van hat 
vee, hetwelk'als verdacht van mond- enklauw
zeer wordt 'geslacht, niet meer op de gebrui
kelijke wijze te verkoopen, maar het te mijner 
beschikking zoo spoedig mogelijk als ijlgoed 
franco te zenden .. aan den Rijkskerrmeester 
J. J. F. DHONT, directeur van het openbaar 
slachthuis te Rotterdmn. 

De kosten van vervoer kunnen op de voor
schot,leclaratie worden gebracht, waarin ook 
de andere uitgaven, het ziektegeval betreffen
de, worden verrekend. Van elke zending ware 
voorts den h·eer DHONT voornoemd telegrafisch 
kennis t~ geven met opgave van de 'soort en 
de hoeveelheid vleesch in K.G. en het aantal 
en de soort der huiden, terwijl ook aan ·mijn 
Departement eerii>:'elfde opgave met vermelding 
van den datum van verzending per brief wordt 
ingewaeht. ·· (W .. v. D. B. A.) 

11 Januari 1915. BESCHIKKING ·van den Mi-, 
nister van ·Landbouw, Nijverheid en·Han
del, tot wijziging van de beschikking van 
6 Mei 1911', n°. 2780, betrefl'ende visch- en 
hengelakten. · . 

De Minister :van. Landl)ouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op artikel 16 der Visscherijwet. (wet 
van - 6 October 1908" (Staatsblad n°. 811),. ge
wijzigd bij de wet van 8 Februari Hii2 (Staats
blad n•. 66); ·. 

Heeft goedgevonden: , 
De beschikking van den Minister van Land

bouw, Nijverheid eri Handel,. ·van 6 Mei 191_1, 
n•. 2780, afd. Nijverheid, betreffende de visch
en ,hengelakten, ta ·wijzigen als volgt : · · 

I. Aan .n°. 1, lid 2, -wordt. het -volgende 
toegevoegd : ,, , die daarbij tevens h un beroep 
vermelden." .· 

.IL Inn°. 2, letter b, regal 4, wordt hat woord: 
,,cciirin:iissaris" vervangen door: ,,,inspecteur". 

III.' Tusschen no, 2 en n°'. 3 wordt inge
voegd een nieuw numm'er, luidende: 

,,2b.is. Eene suppletoire duurdere·akte wordt 
··met verrekening van· den prijs ·der akte uit
g'ereikt, ook al is de goedkoopere akte door den 
aanvrager. ontvangen en in gebruik genomen. 

IV. Tusschen .. ri0 •. 5 en n°. 6 wordt inge
voegd een nieuw numiner, luidende: 

·,,5bi;_ indien eene akte wordt.a.angevraagd 
'door een minderjarige, aan wiens vader' of 
voogd, ingevolge art. 16,' lid 8 of 9, der Vis: 
scherijwet, geen ·akte kan warden uitgereikt; 
vestigt ·· de 'burgemeester · er de aandacht van 
den aanvrager op; dat ·die akte den va·cier of 
voogd 'niet .in staat . zal .stellen om op grond 
-van lid 7 a van genoemd artikel te visschen. 
Wordt de akte niettemin uitgereikt, dan geeft 
de Commissaris der Koningin hiervan kennis 
aan den inspecteur der vissClherijen in het 4de, 
6de en 7de district te 's Gravenhage.". 

V. Aan n°. 6 wordt het volgende 'toege• 
voegcl: . . · . · 

.,In dit· ad.vies wordt, indien aan den vader 
of· voogd 'van een ·minderjarigen aanvrager 
geen akte · kan wo,rden uitgereikt, hi,ervan 
mededeeling gedaan."., 

VI. N°. 15 vervalt ... 
VIL No. 17 wordt gelezen als v<ilgt: 
,,De aanvragen, onder 1 en 3 bcdoeld, war

den, nadat daarop is aangeteekend· 6£ de ·akte 
of het duplicaat is verzonden. dan we! gewei-

"gerd, na- ·afioOJ>" vlln"h'Elt··dienstjaaT v66rl'Sep- -
tember d. a. v. door den Commissaris .der Ko
nlngin aan den .met de uitvoering van de 
Visscherijwet belasten Minister gezonden. Aan 
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dezen wordt. bovendien v66r 15 Januari d. a. _v; .eene opgaaf van de onafgehaald gebleven 
akten en ·duplic_aten .. ove.rg~legd.'.'. · 

Vlll. In bijlage A wordt •in- het iid, aanvangende met he.t woord ,.Ondergeteekeqcle", i_n 
regel 3 het. woord ,;9ommissaris" vervangen .door:. ·,.bspecteur'.' ;- ,in n_oot 6, regeJ _ l,. qp_·die 
bijlage, worden achter het woord ,.plaatsen" ingevoegd d woorden, ,.e_~ zijn beroep vermelden.". 

IX. In bijlage C "'.Ordt in het · model voor_ de a.isch- . e-ii. hengelakten; ·in plaats van 
de woord.en : ,.geldig tot en met 30 J uni 1990 ~~~~~~''., _g~lezeq: . ,,geldig van 
1 Juli 1900 §~~~~§ tot en met 30- J uni 190) ~~~~~~•". Het : model van de 
adhterzijde der akten wordt gewijzigd als op d~: bijlage dezer beschikking is aangegeveri. 

X. Bijiage D vervalt. 
's Gravenhage, 11 Januari 1915. 

BIJL.AGE. 

Handteekening ·van 
den· houder : 

De Minister voornoemd, POSTHU)LA. •. 

A c h t e r z ij .de. 

tDNTVANGEN. _voor recht de · f .L-. ·1 f, 2.50 

. ... f·0.50 
·. Somma van f 0 _25 

De Ontvanger der registratie en domei, en te 
......... · .. 

N .B. Deze akte zal niet gelden, dan nadat daarop. c e quita~tie van den ontvanger en ·de 
handteekenin~. 'van den houder zai zijn geplaatst. 

De visscher moet de ·akte bij het visschen steeds bij z eh hebben en haar aan de ambtenaren 
op de eerste vordering ter irizage verstrekken. 

Bij het visschen moeten de daarvoor vastgestelde bepalingen worden in aclit genomen. 
(Zie de Visscherijwet en het Binnenvisscherijreglement . . · · 
. Hieromler volgt een overzicht van de maat en de ge1 loten tijden voor de vischsoorten. 

N aast de gesloten .· tijden voo~ de vischsooi-ten, • zijn qok gesloten tijdens yastgesteld voor 
de meeste vischtuigen, ·gedurende weike derlialve rr et· die vischtuigen ni~t mag worclen 
gevischt. (Zie voor deze gesloten tijden voor. de vischt_u· gen art. 10 Binnenvisscherijreglement). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid · en Handel an de gesloten·. tijden voor ue_ visch
soorten en de vischtuigen veertien dagen vroeger o later doen ingaan of· doen eindigen. 
D.e hieromtrent. gen omen beschikking wordt in de Staa scourant geplaatst. 

Vischsoort. Maat Geslote-µ _ tijci. in cM,. "' 
Aal of paling . 25 geen • 
Baars. .. 18 16 Maart. · tot en i;net 30 April. 
Barb.eel. 30 23 April ".,,. ,,.,.31.Mei. 
:Seek- en regenboogforel 20 16 October 

" " 
,; 14 Febr.t 

Bot 20§ geen· 
Brasem. 20 ·23 April 

" " " 
31 Mei 

Elft en lint. geen 21 Juni 
" " 

.,, 28 Fehr. 
Routing 25 23 November 

" " " 
31 Dec. 

Karper. 35 28 April 
" " " 

80 Juni. 
Meun 25 28 April ,, ,,, 

" 
81 Mei.. 

Sneep 25 21-l April 
" " " 

81 Mei. 
Snoek 40 lo Maart 

" 
30 April. 

Snoekb~a;s ·. 40 23 April 
" " " 

-81 Mei: 
Steur. 150 1 Juli 

" " " 
81 Aug. 

Wintle. 25 :.!8 April 
" " " 

81 Mei. 
Zalm. 40 

23 Aprll 
geen 

Zeelt. 21 
" " " 

81 Mei. 
* Viss~hen kleiner dan die maat (van de punt yan ,len sm~t tot bet uiteinde va,; de staartvin) en die 

gev-.,ngen in gesloten tijd moe_len onmiddellijk nadat ze zijn opge iaalcl, weder i,;· h~tzelfde water. ,.;r~gelaten, 
. t ·Voor de regenboogforel geldt de gesfoten tijd niet. 

§ Tot I Juli• 1915 18 c.M. 

Behoort bij de beschikking 'van den Minister van }jandbouw,_· Nij'verheid en Handel van 
11 Januari 1915, N°. 7294, Afd. Nijverheid. 

Mij bekend, 
De ·sec, etari.•-Generaal, VERSTEo;o; 
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ll Jan~a;·i 1915. ARREST. van den Hoogen 
· Raad. 

'mit voorschrift van art. 19, 1., van het 
K. B. van ·7 December 1896, s. 215 (thans 
art. :135·•van ·het K. B.· ·van 27 Juni 1918, 
. S. 317), ter uitvoering van artt. 6 en 7 der 
Veiligheidswet, is als een op zich zelf 
staand~ gebodsbepali~g te beschouwen op 

· overtredfog waarvan straf is gesteld. 
Weliswaar bepaalt art. 7 · der Veilig

heidswet bij · de . aanduiding der bij alge-
. i:neenen ·maatregel van bestuur. nader aan 

te geven maatregelen, welke door hoofden 
en bestuurders onder meer tot .het voor
komen van ongevallen door: werktuigen 
moeten worden 'genomen, dat zulks ·zal 

: geschieden ,,lllet · inachtneming' van de 
voorschriften door het Districtshoofd 'de·r 
Arbeidsinspectie· te gev'en'', idoch hieruit. 
volgt _geenszil)s, dat de voornoeryide hoof. 
den: en bestuurders de hun in art. 19, 1., 
van het K. B. van 7 Dec. 1896, S. 215 in 
het algemeen opgelegde verplichting eerst 

, . , biJ het ·"bestaan,:vai:i, zoodanige Speciale voor• 
schriften zouden · behoeven na te komen·, 
of dat zij in laatstbedoeld geval · niet, ook 

. afgescheid~n van die nadere vc;o;schri£ten 
·hun gegeven: voor eerie doelmati,ge be
schuttin'g zouden rnoeten zorgen. 

De bij art. 19, 1., voornoemd omschre
ven verplichtingen zijn den :ho~fden en 
bestuurders zelfstandjg en onafhankelijk 
van de nadere · voorsch.riften, . hun door 
het districtshoofd te geven·, opgelegd. 

(Veiligh~idswet .art., 7; K. B. van 27 Juni 
1913 S. 317. art. 135 (Veiligheidswet a.) 

Voor:i.itter: .Mr: A. M. B. Hahlo. 

· Raden: Mrs. A. Fenten:er van· Vlissingen, 
C. 0. Segers, H. Hesse en Jhr. · R, Feith .. 

be Officier van Justitie bij de Arr.
Rechtbank te -Leeuwarden, ,requirant. van 
cassatie teg~n een vonnis der voornoemde 
~echtbank van 28 October 19i4, · waarbij 
W ... K.,. oud 34 ja:ar, molenaar, geboren. 
te Foudgurri en. wonende te ·Dokkilm, in 
hooger beroep,1 - met ~ernietigrng van· 
een vonnis van den Kantonrechter te Dok• 
kuni ·van 10 Juni 1914, voor zoover ge
noemde K. daarbij, als schuldig aan het 
a.ls hoofct van een fabriek niet zorgen, 
dat een min:der d:in 1:80 meter van· den 
werkvfoer verwijderd, bewegend en ·geva::ir 
veroorzakend . d"eel van : ' a. :een kracht
werktuig als ·een vliegwiel, b. een ·werk-

tilig als . een do.or een krachtwerktuig ge
dreven· \rliegwiel 'van: eM werktuig, doel• 
matig _is beschut en dat een vloeroperi.ing, 
terwijl zuiks ter · voorkoming. v:a~ gevaar 
wenschelijk ·is, doelmatig. is beschut, met 
toepassinif van de ai:tt: · 1, 7· en· 19 eerste 
alinea , initio. en:. b. der Veiligheidswet, 
19 sub:·1 a.· en ·b: en· sub 28 van het 
K. B. van 7 ·December 1896 (S. 215J 
Ja:atstelijk · gewijzigd bij K .. B. van 10 Au
gustus· 1909 (S. 292) 23,· 62 en 91' Sr., 
was '°veroordeeld tot' ·drie · geldboeten elk 
van vijftieri gulden en· verv·angende hech
tenis van tren. dagen ·voor elke hoete, en 
met' bevestiging van dat vonnis voor ·zoo
ver de ge:require·erde daarbij van een ge
deelte- der · aanklacht was . vrijgesproken, 

· d~els wera·, ontslagen van· rechtsvervcilging, 
deels vrijgesproken beti:effende . voormeld 

· beroep in· cassatie echter ,alleen voorzegd 
ontslag - van alle rechtsvervolging. 

Conic,Iusie van den· Advooaat-Generaal Mr. 
Tak. 

. Het ca.ssatieberoep van deii Heer Offi · 
der van. Justitie te Leeuwarden. is gericht 
tegen ·een. vohnis zi,iner Rechtbank van 
2b October 'jl., ·w. 9707; ·waarbif gerequi
reerde, met vernietiging : eener beslissing 
van den Kantonrechtei: te Dokkum van 
10 Juni 1914, werd ·. ohtslagen van alle 
recht"svervblging ter zake van het navol
gend. a:ls · ·be\vezen aangenomen, doch niet 
strafbaar geoordeeld ±eit : · ,,dat · hij, als 
hoofd en · bestuurder van· een aan-. den 
Lageweg · te . Dokklim. gelegen:' gtaanmalerij, 
waarin een krachtwerktuig, namel/jk. een 
gasmotor, werd gebezigd, niet heeft ge
zorgd, dat op · 12 Maart · 1914 iir die fa
bi:iek : het minder· dan 1.80 meter van 
den werkvloer. verwijderde, bewegende e'n 
gevaar · veroorzakende, ··door het. kracht
we~ktuig. gedreveri vliegwiel van den ktie
kenbreker doelmatig was beschut"-.· 

Het uitgesproken 'ontslag, berust, . in 
hoofdzaak' hferop, dat :de, voorsch:riften, 
door het disfrictshoofd der arbeidsiilspec
tie, ingevolge art.. 7 cier. Veiligheidswet 
ter voorkoming van onge\ralien te geven, 
naar het oordeel de~ Rechtbank 'maat
gevend zijn voor· de. strafbaa:rheid, ·krach
tens : art.' 19 aan.hef en sub · 8 dier · Wet, 
van de'. ov·ertreding van art. 19 sub 1 en 

. b' van het · K, ''B. van 7 December 1896 
(S. 215), laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 
10 Aug." 1909; (S. ·292), zoodat die voor• 
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schriften dus elementair zijn en mitsdien I 
in de dagvaarding hadden behooren te 
worden vermeld. 

Ik deel ~it gevoelen niet. Art. 19 toch 
van genoemd K. B.· stelt als. minimum 
eisch de aanwezigheid· eener doelmatige 
beschutting van een : ·viiegwiel van een 
door een krachtwerktuig gedreven werk
tuig, indien, dit .minder .dan 1.80 meter 
van den werkvloer verwijderd is en door 
beweging gevaar veroorzaakt, verplichtend 
en zulks onafhankelijk van eenig door het 
districtshoofd der arbeidsinspectie te geven 
voorschrift, zoodat gerequireerde die. zoo
als als bewezen werd aangenomen, niet 
voor zoodanige · beschutting had zorg ge·-
dragen, ja zelfs, naar het oordeel der 
Rechtbank, in het g·eheel geen beschutting 
had aangebracht of doen aanbrengen, daar
door gemelden .algemeenen maat:r;egel van 
bestuur heeft- overtreden. (Vgl. arr. H. R. 
25 April. 1905, W. 8214). 

Ik acht . mitsdien hierdoor geschonden, 
zooals ook in de tijdig ingediende memorie 
als middel is aangevoerd, · de artt. 1, 7, 
19 aanhef en b der Veiligheidswet, 19 
sub 1 en b (het middel noemt · a) van 
gemeld K. B.; in verband met de· artt. 
247 en 256 Sv,; 

Alvorens te eindigen moet ik nog even 
's Raads aand.acht vr.agen voor de navol
gende opmerking. Zooals U bekend is, 
werd in art. 264 van het K. B. van 27 
Juni 1913, (S. 317), laatstelijk gewijzigd 
hiJ K. B. van 20 April 1914 (S. 185), het 
K. B., van 7 December 1896, (S. 215). 
ingetrokken ert met ingang van .1 Juli jl. 
vervangen door eerstgenoemd K. B. De 
materie van art. 19 oud wordt geregeld 
in art. 135, · zoodat de vraag zich zou 
kunnen ·voordoen of art. 19 van het thans 
ingetrokken K. B., waar art .. 135 voor 
gerequireerde eene gunstigere bepaling be
vat, daar diens verzuim, zooals het is 
ten laii'te gelegd, nu straffeloos zijn zou, 
omdat dat artikel slechts eischt, dat de 
daarin genoemde, gevaar . veroorzakenae 
werktuigen of- deelen _daarvan ,,zoo moge
lijk" doelmatig moeten zijn beschut, nog 
wel toepasselijk- is in verband met art. 1 
al. 2 Sr. Ik antwoord bevestigend. Het 
K. · B. toch van 27 Juni 1913, (S. 317), 
is als. algemeene maatregel van bestuur, 
gegeven krachtens art. 7 der .Veiligheids 
wet, _geen daad van wetgeving; doch van 
uitvoering, zoodat art. 1 al.· 2. Sr., dat 

.niet to passelijk is bij. wijziging of intrek
king v n voorschriften uit kracht ell' tot 
uitvoeri g de_r wet . ge~even, buiten be
schouw ng blijven kan. (V gl. arr. H.· R. 
19 ~un . 1893, w. 6375 en 6 Juni :1898, 
w. 713 ). . . 

Ik c ncludeer dus, gelet op art ... 105 
R. 0., tot vernietiging van het bestre_den 

, vonnis ten aanzie~ van het uitgesproken 
ontslag an alle rechtsvervolging en .voorts 
tot bev stiging · 'van het vonnis door den 
Kanton echter gewezen ten· aanzien van 
voormel omschreven feit. 

De H oge Raad, enz.; 
Geho ci. het verslag van den Raadsheer 

Jhr. Feth; 
Gelet · op het middel van cassatie, _door 

den re uirant voorgesteld · -bij .. memorie : 
(zie co clusie adv.-gen.). 

0. d t den. gerequireerde bij · de oor 
spronke ijke dagvaarding· .is. ten laste ge
legd : d t hij als hoofd en bestuurder van 
een aa den La,geweg te Dokkum, gelegen 
graanm lerij, waarin een krachtwerktuig 
namelij een. gasmotor, .werd gebezigd, niet 
heeft g zorgd. dat op 12 Maart · 1914 iu 
die fab iek: 

1°. h t minder dan 1.80 meter van den 
werkvlo r verwijderde, bewegende en ge
vaar _v oorzakende, door het krachtwerk
tuig ge reven vliegwiel van den koeken• 
breker oelmatig was beschut_; 

2°. h t minder dan 1.80 meter van den 
werkvlo r verwijd(:lrde, bewegende en ge
vaar ve oorzakende vliegwiel van den gas
motor oelmatig was beschut; 

3°. h t verticale hijschgat, een wand
opening aan de straat op de eerste ver
dieping, doelmatig was beschut terwijl 
zulks t voorkoming van gevaar wensche-
lijk wa en 

4°. h t trapgat, eene vloeropening op de 
eerste erdieping, doelmatig was beschut, 
terwijl· ulks ter voorkoming van gevaar 
wensch ijk was, zijnde· op genoemden di
tum be onden, dat voormeld vliegwiel van. 
den ko renbreker in het geheel niet was 
beschut dat voormeld vliegwiel van den. 
gasmoto slechts was beschut door een 
laag, sc arnierend hekje ·en niet over de. 
spaken was bekleed, met plaatijzer of 
eenig a der materiaal, dat voormeld hijsch
gat sle hts was beschut. door een ·1ossen 
dwarsb m en dat voormeld trap'gat slechts 
was be chut aan eene lange zijde door 
op elka r gestapelde zakken; 
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0. dat de Kantonrechter de .feiten sub 
1, 2 en 4 bewezen verklaarde en den ge
requireerde deswege met- qualificatie en 
strafoplegging gelijk hierboven _vei:meld, 
veroordeelde, terwijl hij hem . van de te
lastelegging sub 3 vrijsprak ; 

dat J:\ij het bestreden vonnis deze uit• 
spraak, met bevestiging der gegeven· vrij
spraak werd vernietigd voor zoover de 
gerequireerde ook van de feiten sub · 2 
en 4 werd vrijgesproken en hij ter zake 
van het sub 1°. telastegelegde werd, .ont
slagen van alle rechtsvervolging ; 

0 .. dat dit ontslag van rechtsvervolgii:J.g 
in hoofdzaak hierop is gegrorid : dat het 
voorschrift , van . art. · 19 sub 1 van :het 
K. B .. van 7 December :1896 (S. _215) 
laatstelijk gewijzigd. bij K. B. van. 10 Au
gustus _1909 (S. 292), eene ,,doelmatige be
scliutting ,voorschrijvende", te. vaag is om 
aan te nemen, dat niet-na:koming van dit 
voorschrift rechtstreeks zou zijn strafbaar 
gesteld; · 

dat genoemde bepaling klaarblijkelijk al• 
leen bestemd is om als grondslag te dienen 
voor de voorschriften, door het Districts
hoofd der Arbeidsinspectie volgens · art. 7 
der Veiligheidswet te geven; 

dat de strafbepaling in art. 19 le' lid 
sub b. dier wet gesteld op overtreding van 
eene·· der bepalingen van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 
6 of _art. 7, waartoe het onde:rwerpelijk K. 
B. behoort, dan ook slechts van toepassing 
moet worden geacht op de preciese, duide
lijk omschreven voorschriften- van- dien al
gemeenen maatregel . van bestuur, welke 
geen nadere specificeering door het Dis
trictshoofd der Arbeidsinspectie. van noode 
hebben; 

dat de vraag der doelmatigheid ·van 
eemgen door het hoofd of den bestuur, 
der van eene fabriek ot werkplaats ge
troften maatregel alzoo aan de' beoordee
_ling van den strafrechter is onttrokken, 
en . zlllks ook geheel in overeenstemming 
is met het stelsel der wet, volgens hetwelk 
ook de doelmatigheid der door het Dis
trictshoofd der Arbeidsihspectie gegeven 
voorschriften aan het oordeel der rechter
lijke macbt is onttrokken en deze behou
dens hooger b·eroep op den Minister, ver
bindend zijn ; 

0. dat ,bet middel ,van cassatie, tegen 
deze beslissing is gericht en . tot onder
steuning daarvan is aangevoerd : 

dat biJ art. 19, le lid sub b. der Veilig
heidswet zonder eenige nadere toevoeging 
of beperking is strafbaar gesteld de· over
treding. van een der bepalingen van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in art. 6 of 7 der genoemde wet; 

dat deze een onderscheid als door de 
Rechtbank gemaakt tusschen voorschriften., 
die precies en duidelijk omschreven zijn, 
en · voorschriften die aari dit vereischte 
niet voldoen, niet kent; . 

dat voor. het maken: :van zoodanig .onder
scheid ook geen · reden bestaat, daar · de· 
verplichting tot naleving der- voorschriften 
wordt opgelegd aan de boofden of be
stuurders van fabrieken en· werkplaatsen,. 
die· ook zonder nadere voorschriften van. 
de A<rbeidsinspectie z.eer goed mo,eten 
.weten, welke maatregelen . te nemen ·om 
hunne machinerieen :doelmatig te beschut
ten, en dat de mogelijkheid, dat de arbeids-
inspectie met hen over de doelmatigheid 
der aangebrachte bescbutting van_ meening. 
verscbilt en. dan nadere voorschriften geeft,. 
niet verhindert, dat de . hun primai:r door·. 
de wet opgelegde verplichting, blijft be
staan; 

0. dienaangaande: 
dat - waar art. 7 der Veiligheidswet de

nadere regeling van betgeen door de hoof
den of bestuurders eener fabriek of .werk-
plaats, zoo ter voorkoming van ongelukkei;t 
door werktuigen als anderszins, moet war
den aangewend aan een algemeenen maat
' regel van bestuur overlaat, en art. 19 
aanhef en b. dier wef zonder. in eenige 
nadere onderscheiding te treden het over
treden van_ eene der bQ dien maatregel· 
t~ treften bepalingen strafbaar stelt -
het voorschrift van art. 19 _1°.- van het 
ter uitvoering . van eerstgemelde bepaling 
vastgestelde K. B. van 7 December 1896, 
(S. 215) inderdaad als eene op zich zelve 
staande gebodsbepaling is te b_eschouwen,. 
op overtreding waarvan straf is gesteld ~ 

dat voormeld art. 7 weliswaar biJ , de 
aanduiding der bQ algerrieene maatregel 
van bestuur nader aan te, geven maatrege
len, welke- door de hoofden en bestuurders. 
onder meer tot het voorkomen van onge-
vallen door werktuigen moeten. worden ge.
nomen, bepaalt dat- zulks zal geschieden 
,,met inacht.neming _van de voorschriften., 
.door bet Districtshoofd der Arbeidsinspec
tie te geven", doch hieruit geenszins volgt, 
dat de voornoemde hoofden en bestuurders. 
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de' bun·. in arC 19 \Q,'. v'oorzegd. in bet 
algemecn opgelegde verplichtingeii ee'rst bi.J' 
het bestaan ·vari zoodariig'e 'speci'ale VOOl'· 

schriften zoliden behoev'en na -te konien-, 
ot ·cia:t •zij in laatst' bedoeld geval·niet, ook 
a'fgesche.iden van · d1e hacier·e voorsciuiften' 
haar· ge,geven, ; voor• eene doelmatige be
schutting zouden moeten - zorgen-; " 
- 'dat blijkens art. 22 van -voornoemd K Bi 

de da:ar bedoelde ,,nad'ere", ,,:ooischriften, 
bij niet-, of niet voldoende · nakoming. der in 
de paragraphen 7-12 ·gegeven ·voorschrif
ten, ·trouwens we! -ku.nrien, docli niet-·be 0 

hoeven te worden gegeVeri; . 
·dat- -in• ·art. i9 - 'aarihef, ·b.· en c. der 

Veiligheidswet voorts :iievens elkander· woi> 
den strafbaar -gesteld :bet overtreden vah 
eene der bep·alirigen van een : algemeeneri 
maitregel- van bestuur- als: bedoeld in art. 
7 en liet riiet voldoen aari een krachtens 
dien i:naatregei .uf tgevaardigd voorschrift; 

1:J! Janu ,:i 1915. · ARRE~T _van, den HQogen 

D in art. 47 Sr. voorkomende uitdrilk
; ··kiri' ··,,doen plegen van een strafbaar feit"· 

is.: ene ·. geheei' iindere dan.: die· der · in 
: . art. 14 der :.Arbeid~wet :vo·orkomeride ,-woor

. den ;,doen- verrichten van· arbeid".· 
D . · :strafrechteliJkEi ilansprakelijkheid 

van· het hoofd of· ·den bestuurder eener 
ond rneming '!tan: ciii'de~ bepaalde,-omstan
, dig eden, 'reeds, aanwezig .zijn bi} het wil
'len's en "ietens toelatim' dat "de'· verboden 
arbe d :wordt verricht; zondef dat· riog van 

·.c ·een 'bepaalde opdrachh:aart6e sprake-is. 
' :E big ( bepaald a6tief optrecien door het · 

- boo of · den bestuurder eener· onderne-
inin )s geen \-ereischte, om aan fa nemen·; 

•dat: eze de~ in:art'.: 14; "r. der-Arbeidswet 
'.bed' elderi arbeid· h'eef(doeri 1ve~ri6bteri. '· 

.. ' ''c ··rb'eids~et · ~i:t. 14 'fa' lid.)· 

dat uit een en antler -volgt; dat 'de -.biJ · · ·· · · · · · · · · - - Voo z.itter: , Mr. - A. M. B. Han_lo .. 
-arL· 19 1°. voornoemd·.: omschreven, ·ver' 
pliclitingen . den -hoofden . en bestuurders . 'R:i:de ·;:Mrs. i. Fe.htene} vim Vrissingen, 
zelfstandig -en oliafhan~elijk van cie,nadere c. or egers;' 'H:· Hess_-_e ,en _Jh;, R_ .· ieith. 
voorsclirifteri,. :hun. door het bistrictshoofd · 
te geven, zijn opgelegd; . A . .' A .. y, <YI:; • woninde. te ' Groningen, 

0. dat alzoo de in het middel genoemde · requ1ra f van .cassatie teg,en • een vonnis 
ar'tikelen :_ waarbij eclitet voor art:-19, la van' de Arr.-Rechtbank te, Gronin.gen van 
van het' K. -B. van 7 December 1896 ·(s. 29. Oct e~ 191~,- ·waarbij. ·ae ·requirant in 
215) moet :worden -gelezen, art. 19,. lb vari hooger -beroep,· ,met. vei:nietigi11g ;an een 
dat Besluit - in'.verband met de a'rlt.'. 247. VOI!Pi,s: v·an · den,' ,-Kantonrechter ·te -Gro
en 256 Sv., dbor· a·e beslissing -der Recht- ningen· v~n. •a ·'Juni .. i9i4,. bij,. hetwe.Jlc · hi,J 
bank zijn gesch'onden en het voorgedragen ~~s .. vi: · g:espro,ke11_, .als .· schul<lig ~an ,het 
middel- gegrond moet worden .g·eacht; arbeid oen verrrcMen, . strijdig met het. 

,Vernieti'gf het :. vorinis, dooi: de Arr.. bij,. de • ~beidswet f911 bepaalde, neg en 
Rechtbank te- Leeuwarden op 28 October male!), epleegd -ten aanzien van twee 
i914 in deze zaak getiomen, doch alleen per~~·ne ; gepleegd ter~ijl tijdens _het pie-_ 
vo"Or zoover daarbij het -beroepen vonnis ge,n va .die feiten· nog geen ,twee jaren 
des- Kantonrecliters:, met betrekking--tot bet zijn ver oopen sedert eene· vroegere veroor- · 
den gerequireerde. bij de dagvaarding sub- deeling vari den schuldige. w:egens over-
10. telastegelegde·is v"rnietigd, ·im ·de- -ge- treding in art. .22,·le.lid der- Arbeidswet 
requireerde te 'dier zake van alle rechts- 'b.e_doeld, o~herroepelijk .1.f'\ ,geworden, met' 
vervolging- is •ontsla'geh; : . . . toepa_ssi g, van de ar_tI: ,"6,; 5de lid, 14, _le 

En in zoove'r 'opnieuw · rechtdoende , te11 lid .en · r-L, 22, ,le, 2de en 3de lid dier 
principale, -kr"achtens afL 105--R. -·o.-:- Wet en . .i.rt. :23: Sr:, •ls .veroordeeld toL. 

'Bevestigt het -vorinis, '. door ·den Kan ton- 18 ,,g~.l_ boeten. van' f 5 ~n, ·verva~gende 
rechter· te -Dokkum -op 10· Jurii 1914 fo hechten· s van twee dagen voor. elke boete 
deze··zaitk gewezen/in zoov·er de gereqtii-·· (aidvoca •t.;Mr. H . . ya:n de~. Wal_:·te .Gro
reerde daarbij- ,vegeri.s -Yoornield foit,- is nip.gen). · : 
\'eroordeeld tot eene ·geidboete van :vijfllen 

· · .··coricl si:i; -, ,va:n ·, den Advocaat-Generaal 
gulden en-eerie· ve·rvitngende hechtenis van Mi-.. Tak· .. ··· ·, · 
tien '. digen,. . . 

(Ned. Jur:) : Het c 'ss';-ftiebero_ep is· .g.er1cht t_egen een 
vorinis er_ Arr.-Rechtbank ·te- Groningen 
'van 29 O6tober -jl., waarbij requirant; 
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met vernietiging der op 6 Juni bevorens 
door den Kantonrechter aldaar gegeven 

. vrijspraak,- werd schuldi-g verklaard aan : 
,,Arbeid doen verrichten, strijdig met het 
bij de Arbe-idsweit 1911 bepaalde, negen 

· malen gepleegd ten aanzien van twee 
personen, gepleegd terwijl tijdens het ple
gen ·van die feiten nog geen twee -jaren 
zijn ver-loopen .sedert eene vroegeire ve:r
oordeeling van den schuldige wegens • eene 
overtreding in art. 22 lid 1 de,r Arbeids
wet 1911 bedoeld, onherroepelijk is ge
worden" · en deswe,ge veroordee,ld in -18 
geldboeten, ieder van f 5 subsidiair twee 
da,gen hechtenis voor iedere boete. 

Ter · ondersteuning dezer voorziening 
zijn ,thans bij tijdig . ingediende memorie 
vier middelen aangevoerd, waarvan he<t 
eerste Juidt: ,,Schending van· art. 177 
Sv., doordait ten bezware van requirant 
acht wordt gesfagen op een arrest van _den 
Hoogen Raad, zonder dait dit arrest ter 
terechtzitting -is voorgelezen". 

Feitelijk onjuist is deze grief, daar 
de voorlezing blijkens het ;audientieblad 
in eersten aanleg heeft plaats gehad · en 
zij _dus_ in hooger beroep niet behoefde 
te worden herhaald. 
· Het tweede verweer, dat in niet minder 
dan vijf onderdeelen is- gesplitst, stelt: 
,,Sc:hending van art. 211 ·en artf. 231, 
391, 392 en 407 Sv., door als bewezen 
aan -te nemen-=: ,,dat beklaagde, ten einde 
,de wekelijks tinkomende· bestellingen · zoo 
vlug mogelijk in· den drukken tijd te _doen 
vertichten, aan getuigen Smit ,en Manders 
het p-lan aan de hand heeft gedaan, al
thans met haar is overeengekomen,. dat 
zij den. arbeid, haar door hem voor zijne 
onderneming opgedragen, voorzoover deze 
in de geoorloofde werkuren in- de werk
p-laats der onderneming -niet afgewerkt kon 
worden, zouden verrichten in de woning 
zijner moeder in de Oude 0 Bo-teringestraat, 
waar de getuige MandeJ's haar intrek 
had en dat bekJaagde . wist, .llat aldaar 
die arbeid door die getuigen ook werd ver
richt" en zuilks door de verklaringen van 
de'll. getuige van der Zij,! in verband met 
wat overigens ten processe is gebleken; 

a. omdat niet blij_kt, of de Rechtbank 
bewezeui verklaart, dat beklaagde aan ge
noemde getuigen het :plan aan de hand
heeft gedaan, of dat hij met haar overeen
gekomen is om bedoelde feiten • te ver
richten; 
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b. omda:t niet wordt aang.eg_even, wat 
de 'Rechtbam.k hier bedoelt met ,,wat overi
gens ten processe is gebleken", zoodab · 
niet kan worden beoordeeld of de Recht
bam.k voor het hewijs de·zer aanwijzingen_ 
heeft gebruik ge<'maakt vam. _wettige be
wijsmiddelen; 

c. doordat de ve,rklari,ngen van den 
getuige van der Zijl geen bewijs inhouden 
c;mtre,nt- de geformuleerde: daadzaak, doch 
enkel bevatten eene buitengerechtelijke be
ke.ntenis, welke hierdoor niet volledig 
wordt beweze,n, terwijl dit bewijs niet door 
aanwijzingen kan worden aangevuld en 
ook niet wordt aangevuld, zoodat deze 
buitengerechtelijke ·bek~ntenis niet als be
wijsmiddel kan worden gebruikt; 

d. doordat de Rechtbank voornoemde 
omstandigheid, waarvoor · het bewijs is ver
kregen door aanwijzingen, heeft g_ebezigd 
als aanwijzing, op grond waarvan re
quirant's opzet. is bewezen verklaard; 

e. doordat de Rechtbank, gebruik ma
kende -van de verklaringen van g~tuige 
van der ·Zijl, mede als bew.ijs~iddel. heeft 
gebruikt de door den beklaagde ontkende 
en in ieder geval herroepen buitengerech
telijke be~entenis". 

In kortheid behoeft de bestrijding niet 
onder· te doen voor hetgeen di t barbaars~h 
ui•tziend middel aan lengte praesteert, om
dat - stel al, dat de inhoud . geheel 
juis·t is, hetgeen ve,elal te ·wenschen over
laat - daaraan toch ·iedere feitelijke 
grondsJag ontbreek_t, daar in de zevende 
oiverweging reeds de ten laste gelegde 
feiten en . requirant's · schuld daaraan be
wezen • worden verklaard, waarna· · veir

volgens de Rechtb;nk in de tiende over: 
. weging tot toeJichti_ng der -slotsom, waar

toe zij bereids was gekomen ~ ex super
abondanti dus --:- nog treedt in eenige be
schouwingen omtrent het"ten ,laste gelegde 
,,doen verrichten van arbeid", waarondoc 
ook voorkomt de in het than.s besproken 
middel iu- de_n aanhef daarvan. naar .voren 
gebrachte zinsnede,. zonder dat daaraan 
echter eenig bewijs is ontleend (vgl. arr. 
_H. R. i9 Januari 1914, W. 9616 en 6 
Maart 1914,, W. 9632). 

Het derde middeJ wil : ,,Schending van 
artt. 211, 221 en 391 · Sv., doordat de 
Rechtbank het ten laste gelegde feit heeft 
bewezen verklaard·, terwijl uit d-e over
wegingen blijkt, dat zij hiertoe heeft ge
bruik gemaakt van .aanwijzingen, waarvan 

2 
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niet vaststaat, dat zij · door wet-tige be
wijsmiddelen,-zijn bewezen". 
: Fei,telijke basis ontbreekt ook aan dit 

verweer, omdat in de zevend·e civerweging 
.de feiten- en de schuld bewezeh worden 

. verklaard ,,door de aanwijzingen voort-

Smit e• Arkes, wordt door getuige Smit 
e).'kend als in opdracht van requjrant ge
srihied, waaraam van der Zij,l nog toevoegt, 
dat .di arbeid het gevolg was van een 
door re uirant ter ontduiking ·de[' Arbeids
wet ge meed plan, terwijl eindelijk de ge
tuige i anders de verklaringen hare.r lot
ge.noote Smit- nader bevesfigt en requirant 
ten slo te nog toegeeft, dat hij ten hui'ze . 

vloeiende uit de erkentenis vall beklaagde 
ter terechtzitting, door de verklaringen 
der bovengenoemde getuigen en de aan
wijzingen daaruit voortvloeiend alles in 
onderling .verband en samenhang geno
men", waardoor dus · ruimschoots aan re
quiranits wensch is -voldaan·. 

·· zijner moeder, alwaar de overtreding 
plaats ond, een magazijn heeft en zich 

Ten. sfotte klaagt nog het vierde middel 
over: ,,Schending van art. 14 der Arbeids
wet 1911 en art. 47 Sr., ·door requi!rant 
aansprakelijk te stellen voor de als bewe
zen aangenomen feiten". 

Indien beoogd- is· Uw Raa:d de waardee
ring van het gebr:uikt bewijs op - te drin
gen, kan natuurlijk het mio,del niet op-. 
gaan. Is echter bedocld - en zoo schijnt 
mij de grief te moeten worden opgevat -
te beweren, dat de beslissing onvoldoende 
met redenerr is omkleed, daar uit de ge
bezigde bewijsmiddelen niet kan warden 
afgeleid, dait requirant verboden arbeid 
heeM ,,doen verrichten" ook dan schijnt 
het mij ongegrcind. Want al is ook in 
1911 het arbeidsveld der toegepaste wet 
eenjgszins verzuimd en de· strafbaarheid 
v,ergemakkelijkt, zoo is toch in art. 14 
sub l. het ,,doen verrichten" als straf
baar £eit gehandhaafd en daarmede Uwe 
gevestigde jurisprudentfe daaromtrent nog 
van kracM. En wanneer ik • dan, als een 
voorbeeld uit vele, in Uw arrest van 24 
Mei 1904, W. 8070, lees, da:t ,,al moge 
niet onder alle omstandigheden het ge
doogen · of toelaten der ·overtreding als 
strafbare deelneming daaraan zijn aan 
te merken, het hoofd of de bestuurder 
eener faliriek, die, ofschoon uit den aard .. 
zijner betrekking verplicht te waken, dat 
zoodanig,e overtreding -nie,t plaats heeft, 
willens en wetens toelaat, dat zij gepleegd 
wordf, alls dad,er daarvan volgens art. 
47 1°. Sr. is te beschouwen; aJ is de 
opdracht tot· de verboden handeling niet 
vechtstr_eeks van hem, maar, met zijn me
d~weten en goedvinden, van een' aan hem 
ondergeschikte · uitgegaan of in stand ge
houden", dan geloof ik, dat het vergaard 
£eitenmateriaal_ ruimschoots de gegeven 
qualificatie rechtvaardigt. De verboden ar
beid toch, gecCl'll.stateerd door de g·etuigen 

e jongste veroordeeling heeft be
ver de w~ize, waarop hij ongestraft 

zou ku en Jaten overwerken. 
W aa mitsdien alle- middelen mij onge-. 

grond: oorkomen, .concludeer .ik tot ver
van het beroep. 

De 

'Geho rd het verslag van den Raadsheer 
Jhr. F ith; . 

Gele op de middelen van cassatie door 
den r uirant voorgesteld bij memorie, en 
namen hem bij p!eidooi : (zie conclusie 
adv.-ge .) ; 

0. d t bij het bestreden vonnis over
eenko stig . het hem bij de dagvaarding 
ten Ja te geleg.de, bewezen is verklaaro, 
fat de requirant E. D. M. C. Smit en 
M. C. . Manders, zijnde vrouwelijke per
·sonen. oven 16 jaar, die dagelijks van 
8-12 ur dles. voormiddags en · van 1¼-7 
uur di s namiddags arbeid plachten te 
vierrich en voor de. hoedenmakersondecr:ne
ming, aarvan- ·hij, requiran-t, het hoofd 
was, i ·. de werkpl_aats, gelegen tusschen 
beide a:rkten te Groningen op 6, 7, 
8, 9, 0, 14, 15, 16 en 17 April 1914 
na 7 ur des namiUdags arbeid voor 

e onderneming heeft doen ver
in de gemeente Groningen, .bui
oemde werkplaats, welke arbeid 
in het maken en veranderen vm 
eden, zulks terw~il .tijdens het ple

n de feiten nog geen twee jaren 
waren erloopen, sedert eene vroegere ver
oordeel •ng van hem; requirant, ~egens 
eehe o ertreding, bedoeld in art. 22, le 
lid der Arbeidswet onherroepelijk. was ge
worde ; 

dat eze feiten zijn · gequalificeerd en 
de req irant deswege veroordeeld, gelijk 
hierbo, en vermeld ; 

0. angaande het eerste middel -van 
cassati : 

dait tot bewijs der ten laste gelegde 
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herhaling door de Rechtbank inderdaad iruhoud ;an een in prima voorgelezen 
is ,gebezigd de i:nhoud van een extract- extract-arrest van den I:ioogen Raad der 
arrest van den Hoogen Raad der Neder- Nederlanden, zoodat van eenig gebruik 
fanden van 23 December 1912, zonder van niet door wettige bewijsm~ddelen be
dwt blijkt, dat, dit stuk ter terechtzitting wezen aanwijzingen, 'niet' blijkt; 
der Rechtbank is voorgeleze:ri.; 0. dat' het vierde middel, zooals dit 

da:t echter uit het proces-verbaal van de luidt, niet tot cassatie kan leiden, wijl' de 
behandeling der zaak voiir het Kanton- Rechtbank, het ten laste gelegde doen ver
gerecht te Groningen op 23 •Mei 1914 richten van arbeid bewezen verklarende, 
blijkt, dat dit extract-arrest in eerste daarop terecht de in het middel vermelde 
instantie door den Griffier is voo1'gelezen ; arfikelen heeft toegepast ; 

d:iJt derhalve d,e Rechtbank krachtens dat ,het middel, blijkens. de daaraan· bij 
art. 256 in verband met <le artt. 246 en pleidooi gegeyen toelichting echter lieoogt 
177 Sv., bevoe,gd was om bij hare beraad- te klagen, dat de Rechtbank op onvol
slaging omtrent het al of niet bewezene doende gronden heeft aangenomen, dat 
der voorzegde verzwarende omstandigheid de requirant v:an wien niet vaststaat, dat 
op <lit stuk acht te. slaan, en dcior dit hij tot het verrichten van den arbeid door 
te doen, noch · voornoemd art. 177 . noch zijn personeel opdracht heeft,gegeven, <lien 
eenig ander wetsartikel heeft geschonden; niettemin heeft doen verrichten; - zijnde 

0. dat mitsdien het eerste middel is daarvoor volgens requirant, in den zin 
onaannemelijk; door art. 47 Sr. en art. 14 der Arbeidswet 

0. met betrekking tot het tweede 1911· aan die w·oorden · gehecht, althans 
middel : eenig actief optreden noodig; 

da:t de Rechtbank, nadat zij ' in de 0. · alsnu, wat de bij het aldus opgevatte 
7de overweging op grond van weHige be- middel beweerde' schending van eerstbe-
wijsmiddelen bewezen had verklaard, het- doeld artikel betreft; · 
geen den :requirant in voege als voor- dat de beteekenis der in art. 47 Sr. 
zegd was· ten laste gelegd, - ·in 'de Sste' voor_komende. -uitdrukking ,,doen plegen 
- 18de overwegingen daaraan heeft toe- van een strafbaar feit" eene geheel andere 
gevoegd een nadere, op rechtskundige is dart die der in art. 14 der Arbeidswet 
gronden berustende niteenzetting, waarom 1911 _ voorkomende woorden : ,,doen vei;
zij het ten laste gelegde, in het bijzonder richten van arbeid''., en voorzegd art. 
wat betreft het doen verrichten van ai-- 47, dns niet kan zijn geschonden door· de 
beid, bewezen had geoordeeld; uitlegging, door de Rechtbank aan de in 

dat - wat er,. nu zij van requirants laatstbedoeld artikel voorkqmende woorden 
grieven tegen deze motiveering en be·- gegeven; 
slissing - zij in ieder geval niet tot en wat de beweerde schending van 
cassatie van het bestreden vonnis kunnen art. 14 der Arl)eidswet 1911 betreft; 
leiden, vermits blijkens het hierboven · dat aangaande reqnirants voorzegd, ook 
overwogene, het ten laste gelegde. bereids voor de Rechtbank gevoerd vetweer, met 
als bewezeri. was aangenomen en' de ge- jnistheid in het bestreden vonnis is over
noemde latere beschouwingen dns niet wogen, dat wegens de bijzondere positie 
geacht knnnen worden daartoe te hebben van het hoo,fd of den bestnnrder eener 
medegewerkt; onderneming, medebrengende dat deze in 

dat alzoo ook dit middel in zijn ver- het algemeen heeift · te waken, dat over-
schillende ondetdeelen is ongegrond; -tredingen der Arbeidswet niet plaats heb-

0. · dat het derde :rruiddel feite!ijken hen, de omvanig zijner in die wet geregelde 
grondslag mist, daar de telastelegging be- strafrechtelijke aansprakelijkheid verschilt 
wezen is verklaard door de in· het vonnis van die van andere personen; , 
niet met name aangeduide aanwijzingen, 'dat onder bepaalde omstandi<gheden die 
voortvloeiende nit beklaagde's ter terecht- aansprakelijkheid alzoo reeds aanwezi,g 
zitting afgelegde erkentenis, door de in kan zijn bij het - zooals in het onderha
het von:ri.is vermelde getnigeverklaringen, vi,ge geval - willens en wetens toelaten 
de mede nit die verklaringen voortvloeien- dat de verboden arbeid wordt verricht, 
de aanwijzingen, een en ander fat op.derling zonder dat nog van een bepaalde opdracht 
verband en samenhang · genomen, en den daartoe sprake is ; 

2* 
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dat in deze b_eteekenis te hechte11 aan 
de ,reeds v66r 1911 in, de Arbeidswet voor
komende -woorden ,,doen verric!J_ten ' van 
arbeid" geen verandering is gekomen doo·r 
de in dat_ jaar in die wet gebrachte wij
ziging; 

dat toch door · de inkleeding yan. het 
lid van het nieuwe art. 14 wel ee_ne ,rui
mere regelin,g van de strafrechtelijke \rer
antwoordelijkheid der hoofden en bestuur
·ders van ondernemingen is aanvaard, .. in
geval de verboden arbeid op de daar ge
noemde plaatsen geschiedt, doch hierdoor 
in d_en zih, van het eerste lid - in het 
algemeen verbiedende het doen verrichfen 
van arbeid,. strijdig met het bij of krach
tens de Wet bepaalde, - geen verandering 
is igeb_racht en, dat ~et name eenig bepaala' 
actief optreden door het hoofd of den 
bestuurder eeµer ondernemirrn oak thans 
geen yereischte is om aan te nemen, 
dat deze den daar bedoelden ¥heid heeft 
,,doen" verrichten ; 

0. dat derhalve ook het vierde middel 
niet tot cassatie -kan leiden ;• 

Verwerpt · het inges.teld beroep. 
- . (Ned. Jur.) 

· 12 Janita~i 1915. BESLUIT, houdende vrijstei
ling van invoerrecht voor ricinrni~lie, be-

' nood1gd als hulpmiddel bij de werkzaam0 

· heden in fabrieken of trafieken: S. 10.' 

-WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien · van 17 December 1914, n°. 65, 
Invoerre~hten ; 

·. Geiien de wet van u ·December 1893 (Staats-
. blad n'0 • 175); , . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 December, 19i4, n°. 13); · 
, Gelet op' het nader rapport' van Orizen' voor~ 

iio'emden Minister. van 8 Januari 1915, n.0 • 114, 
Invoerrechten; 

Hebbe~ goedgevon<ien . en verstaan te
. bepale~:. · 

Eeni'.q artikel. 

Er wordt vrijstelling van :J1et invoerrecht 
ge.qot_en voor ·ricinusolie, benoodigd als. hulp
m,iddel bij . de werkzaamheden in . fabrieken 
o_f trafieken. 

Ten. aanzien van: die vrijsteliing -zijn van 
toepassing de bepalingen, v;ervat-in de artikel;m 

3 ~ot en et 11 van O11s besluit van, 11 Augustus 
1908 (S aatsblad n°. 284). 

Onze Minister voornoemd. is: be)_ast met de 
uitvoeri g van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl d zal warden geplaatst en waarva,n 
afschrif zal warden gezonden aan den Raad 
van Sta e. · · · · · 

·'s Gra enhage, den 12den Januari · 1915, 

WILHELMINA. 

, De 1W inistei· van Financien; .TREUB. 

( [jitgeg. 23 Ja1~. 1915,·) 

12 Jan ari· 1915. BEsi.uiT, houderide mach
tig: g tot·· uitgifte van schatkistbilj~tte~ 
en I cliatkistpromessen volgehs de wet van 
4 ril 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
ge ijzigd bij die van· 15:Juli 19~2 (Std~ts
bl _ ·n°. 240), en de wet van ·5 December 
188 (Staatsblad n°. 185). S. u.· 

13 Jani ari 1915. BESLUIT, tot gelijkstelling 
v~n' het ,d9or de gemeente Nijmegen. 
gee ploiteerd word.ende spoorwegnet met 
de poor.wegen, waarop: geen antler vervoer 
dan personenvervo_er binnen eene gemeente 
pla ts heeft .. : S. 12. ,, • . 

'ILHELMINA,' ENZ:, 

voordracht van ,Onzen,·_Minister van. 
at van 4 December .19_14, n°. 211; 

Spoorwegen ;· 
, Ove egende dat het gewenscht voork:omt 
:het doo. · de gemeente Nijmegen geexploiteerd 
wor.den e spoorwegnet, waarop in hoofdzaak 
geen aµ er vervoer plaats heeft dan dat van 
pe:i;sone binnen eene gemeente, tot wedEJr
opzegge s tcie gelijk te ~tellen met .de ,spoor-: 
wegen,_ a!),rop·geen antler dan zood_a,nig vervoer . 
plaats eeft ; 

·aezie · artikel 4 der wet van 9 Juli. 1900 
(Staatsb d :n°. ll&)·; _ 

Den aad van State gehoorg (~dvies V/!-n 
29 Dec her 1914, n°.' 17); 

,Gezie het nadei:.rapport van Onzen Minister 
van Wa erstaat van 11 Januari, 1915, n°. 254, 
Afde_el' Spoorwegen; 

He ben goedgevonden , en .verstaan : 
:het d or de gemeente _Nijmegen geexploiteerd 

worden e spoorwegnet ,tot wederopzeggens toe 
gelijk te stelien met de spqorwegen; waarop geen 
a,nder ervoer dan personenvervoer. binnen 
eene· ge eente plaats heeft. 

, Onze inister van Waterstaat is b'elast met· 
de uitv ering . van dit besluit, hetwelk in het 
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Staatsblad·geplaatst en aan den Raad van State 
in afschrift medegedeeld zal worden. 

's G:i;avenhage, den 13den Januari 1915. 

WILHELMINA. 

De Jliinister·van Watetstaat, .C. LELY. 

(Uitgeg. 26 Jan. 1915.). 

13 Januari 1915. BESLUI'l', houdende beslis
sing ·dat bet uittrekken van een post op de 
begrooting van uitgaven der gemeente, 
zonder dat de minste aanwijzing bestaat, 
dat hij vermoedelijk juist is geraamd, ~n 
dat de' geraamde gelderi vermoed·elijk, in 

• bet jaar waartoe de begrooting betrekking 
heeft, zulien worden aangewend, met het 
karakter der gerneentebegrooting strijdt, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
den Raad ier gemeente Arnersfoort tell'en het 
besluit van Gedep. Staten van Utrecht van 
24 Augustus 1914, n°. 2041/16661 waarbij goed
keuring is onthouden aan bet besluit van dien 
Raad van 26 Juni 1914, ri0 • 364•· tot wijziging 
van de gemeentebegrooting voor den dienst 
1914 in dier voege • dat daaraan wordt toege
voegd in ontvangst een post volgnummer 67, 
opbrengst van geldleeningen /200,000.- en in 
uitgaaf een post volgnummer 250, aankoop van 

· eigendommen f 200,0.00.,--; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, · gehoord, ad vies van 
16 December l!Jl4, n°. 461; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche · Zaken van 9 Januari 1915, 
n°. 10566, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
· 0verwegende: dat·naaraanleiding varr boven° 
gemeld Raadsbesluit Gedep. Staten bij schrijven 
:van 13 Juli 1914, 3• afd. n°. 1702/1434, aan Bur
meester en W ethouders van Arnersfoort mede
deelden, dat bij hen bedenkingen bestoJJden 
tegen eene begrooting waarop in ontvangst en 
in uitgaaf willekeurige bedragen ·zijn uitge
trokken, w·aarom zij Burgemeester en Wethou
ders uitnoodigden te·willen mede\ieelen op welke. 
werken de uitgetrokken som van f 200,000.
betrekking heeft ; 

cl.at in antwoord hierop Burgemeester en Wet
houders bii schrijven · van 10 Augustus 1914, 
afd. I., n°. 655, aan Gedep. Staten mededeeld.en, 
dat zij .hunne bedenkingen niet konden deelen ; 
dat· de voorgestelde post zoowel in ontvangst 
als in uitgaaf voorkomt, dat hij een zuiver 
administratiefrechtelijk karakter draagt en dat· 
daaruit geen uitgaven kunnen worden gedaan 

zonder uitJrukkelijke goedkeuring van Gedep. 
Staten; 

dat Gedep. Staten· hierop bij schrijven van 
24 Augustus 1914, 3• afd., n°. 2041/1666, aan 
Burgemeester en Wethouders mededeelden, dat 
bij hen bedenking bleef bestaan tegen de goed-
keuring ·van bet raadsbesluit; · 

dat zij door goedkeuring te verleenen, zich 
in beginsel zouden vereenigen met een besluit, 
waarbij op deri dienst 1914 uit leeningsgelden 
een bedrag ~an f 200,000.- voor den aankoop 
van ·vast goed wordt aangewezen; dat afgezieii 
van het feit dat een dergelijke principieele uit
spraak v·a:h hun. ·College niet kan.' war.den ge
vergd, Gedep. Staten meenen zich ae voile vrij
heid van beoordeeling van eventueele beslui ten 

· tot aankoop van grond te moeten voorbehouden, 
waarom zij hun bezwaar tegen voormeld raads
besluit moeten handhaven; 

dat de gemeenterand hierop onder dagteeke
ning van 9 September 1914, 'n°. 895, een ndres 
tot Ons heeft gericht, te kennen gevendc, dat 
Gedep. Staten goedkeuring hebben geweigerd 
aan het raadsbesluit van 26 J uni 1914, n°. 3644 , 

dat hij zich niet' met de opvatting van· Gcdep. 
Staten kan vereentgen; dat toch in het raads
besluit geen enkel beginsel ligt verscholen, dat ,. 
het zuiver geldt een administratieven maat
regel die noodig geacbt wordt _in verband met 
bet riC'htig voeren van het ingestelde grond
bedrijf'; dat•goedkeuring van ·bet raadsbesluit 
niet de minste afbreuk zal doen aan den plicht 
om bij aankoop van vast goed daarop de goed
keuring te vragen van Gedep. Staten en Burge
meester en Wethouders geen 

1

e11kele uitgaaf_ 
zullen mogen bevelen zonder dat die goedkeu
ring is bekomen, weshalve de .gemeenteraad 

··T:T we .. Mafesteit ·~verzoekt· alshog goedkcuring 
aan het raadsbesluit van 26 Juni 1914, n°. 3644 

te willen verleenen ; 
Overwegende : wat betreft de door Gedep. 

Staten beweerde niet-ontvankelijkheid van dit 
beroep orndat een. 'formeel besluit tot niet-goed

· keuring van het raadsbesluit door hen nog niet 
is genomen; dat Gedep. Staten, na bij hun 
schrijven ·,van-13,Juli 1914 van bedenking tegen. 
de goedkeuring te hcbben doen blijken en 
nadere folichtingen te hebben gevraagd, na 
het ontvangen daarvan bij bun schrijve.n van 
·24 Augustus 1914 hebben verklaard bun be
zwaar ·om goed te keuren, te moeten handbaven 
en zij door.dit schrij ven geacht moeten· worden 
aan bet raadsbesluit hunne goedkeuring te heb
ben onthouden, zoodat de gemeenteraad in zijn 
beroep, dat tijdig bij Ons is ingediend, ontvan
kelijk is;· 
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Overwegende, wat de hoofdzaak betreft, dat 
het uittrekken van een post op deJiegrooting 
van uitgaven der gemeente zonder .dat de 
rninste aanwijzing bestaat dat hij vermoedelijk 
juist is geraamd, en dat de geraamde geldei:l 
vermoedelijk in bet jaar waartoe de begroo.ting 
betrekking heeft, zullen worden aangewend, 
strijdt met ·het karakter dcr gemeentelijke be
grooting. · 't welk eischt dat daarop voorkomen 
de in den loop van het jaar waarvqor zij geld 
vermoedelijk te verwachten ontvangsten en uit
gaven en geene andere; 

· dat Gedep. \"ltaten te recht hunne goedkeu
ring hebben onthouden aan het besluit van den 
Raad der gemeente A.mersfoort ,an 26 Juni 
1914, n•. 3644, tot wijziging der gemeentebe
grooting voor 1914 ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben · goedgevonden en verstaan : 

het ingesteld beroep te verklaren ongegrond. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v. D. B. A.) 

15 J anuari 1915. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
5 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 114), tot 
bepaling van het. maximum der ver
pleegden en het minimum der geneeskun
digen in ·h_et krankzinnigengesticht ,,Voor
burg" te V ught. S. 1~. 

'N,.; WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van · Onzen Minister van 
Binnenfandsche Zaken v:an 12 Januari 1915, 
n°. 202, afdeeling Volksgezondheid 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 ~n verstaan: 
te bepalen; dat in het tweede lid van artikel 1 

van _het Koninklijk besluit van.5 Augustus 1888 
(Staa/.sblad n°. 114), zooals dit artikel is ge
wijzigd bij_ Onze besluiten van 7 April 1900 
(Staatsblad n°. 42), van 26 Mei 1906 (Staatsblad 
n°. 114) en van 26 October 1912 (Staatsblad 
n°. 322), in de plaats van ,,31 December. 1914" 
wordt gelezen ,,31, December 1915". · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zake:µ 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in. het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 15den Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Binnenlandsche · Zaken, 
CORT V. D. LINDE!<'. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1915.) 

:i 
15 Jim ari 1915. BESLUIT, houdende bepaling 

van den 'dag, waarop de artikelen 4 en 5 der 
,,B rswet 1914'.' in werking treden, · S. 14. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

. Gelet op artikel 10, lste lid, der ,,Beurswet 
1914"; ' ' 

Op d voordracht van Onzen Minister .van 
Financi' n van den 13den Januari 1915, n°. 116, 
General Thesaurie ; 

He en goedgevonden en verstaan : 
alen, dat de artikelen 4 en 5 der 

,,Beurs et 1914" in werking treden op den dag 
der afk ndiging van dit besluit. 

,Onze oornoemde Minister is belast met de 
g van dit besluit, hetwelk in het Staats-. 
de Staatscourant zal worden geplaatst. 
enhage, den 15den Januari 1915. 

WILHELMINA. 

De 1Wi11iste,· ·van Financien, TREUB. 

( Uif,qeg. 16 .Jan. 1915.) 

15 Jan ari i':n5. M1ssrvE van clen Minister 
van Binilenlandsche Zakeu aan de com
mis arissen der Koningin, betreffende het 
vert ek van vluchtelingen. 

Zooal U pekend zal zijn vertrekken in den 
la!!,tsten tijd vele vluchtelingen naar Eogeland. 
Daarbij wordt in de haven van vertrek van
wege d n Opperbevelhebber · van Land- ·en. 
Zeemac t toegezien,. opdat een georganiseerd~ 
uittocht van· mannelijke .vluchtelingen van 
dienstpl .ihtigen leeftijd worde tegengegaan. 

Naar ij •nu bleek, wordt te Amsterdam aan 
de Belg sche vluchtelingen,' die vandaar naar 
Engelan wenschen te vertrekken, een door een, 
commiss ris van politie_ voor ,,Gezien" gepara
feerd b wijs uitgereikt, op welk bewijs ._naam 
van den vluchteling, leeftijd, plaats van her
ko,mst e z. zijn vermeld. Te Am~terdam wordt, 
v66rdat bedoeld bewijs wordt afgegeven, con
trole ui geoefend ook wat betreft eventueele 
dienstpli htigheid enz. Zoo een dergelijkbewijs 
ook in ndere gemeenten, waar de aanwezige 
vluchtel' gen zijn geregistreerd, werd afgege
ve~, zou e daardoor, naar mij door tusschen
komst n den Opperbevelhebber van Land
en Zee acht, wordt me~egedeeld, de controle 
in, de h ven van vertrek ~P den uittocht van 
Belgisch vluchtelingen naar Engeland zeer 
worden erge~akkelijkt. 

Ik zo e·h~t op prijs stellen, zoo U H.E.G. 
het bov nstaande spoedig ter ,kennis wilde · 
brengen van de burgemeesters in Uwe pro
vii;icie, o der uitnoodiging om, indien registra-
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tie van de vluchtelingen pluats vond, voort
aan dienovereenkomstig te willen doen han
delen. 

In gemeenten, waar geen cornmissaris van 
politie is, zouden de be,vijzen door of namens 
den burgemeestcr geparapheerd kunnen worden. 

Gaarn_e vernam ik van. U, -in welke gemeen
ten, waar zich vluchtelingen bevinden, registra
tie achterwege bleef. 

(Gem.-stem.) 

I5 Januari 1915. ARREST van den Hoogen 
. Raad. 

De Rechtbank heeft bij de bepaling van 
de werkelijke waarde der onteigende gron
den ten tijde der eigendomsontneming 
terecht rekening gehouden met den be
staanden oorlogstoestand, nu zij meende 
dat die toestand, zij het ook tijdelijk, de 
rlormale verkoopwaarde der gronden 
drukte. 

De waardeering van dien invloed. is 
geheel overgelaten aan den rechter die 
over de feiten oordeelt. 

(Ont. wet art. 40.) 

Voorzittei:: ]\fr -S. Gratama. 

Raden: Mrs. A. J. L. Nypels, B. C. J. Loden, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

.1°. J. M. Hensterman, Wed. van P. J. 
Staal, zonder beroep, wonende te 's.-Graven
hage, c.s., eischers tot cassatie van een vonnis 

. der Arr.-Rechtb. te Breda van 8 Dec. 1914, 
advocaat Mr. J. A. Loeff 

'.tegen: . 
G. R. C. M. Raupp, burgemeester van Tilburg. 
verweerder, advocaat Jhr. Mr. H. de Ranitz, 

Conclusie van den Procureur_-Generaal 
Mr. Noyon. 

· De Rechtbank te Breda heeft bij bet bepalen 
van de schadeloosstelling wegens eene onteige
ning ten laste van de eischers -in cassatie de 
waarde van bet onteigeride goed vastgesteld 
met· inachtneming van den invloed door den 
huidigen oorlogstoestand geoefend in dier voege 
dat de waarde 25 pCt. lager is gesteld clan zij, 
in acht genomen de l,:i,atstelijk v66r den oorlog 
gemaakte prijzen, in normale omstandigheden 
zou zijn geweest. 

De eischers formuleeren bun bezwaar tegen 
deze· methode in bun eenig cassatiemiddel : 
Schending of verkeerde toepassing van art. 40 
der Wet van 28 Augustus 1851 (S. 125) jO. art. 39 
en art. 4) dierzelfde wet en art. 151 der Grond-

wet, door te beslissen dat bij de waardebepa
ling der te onteigenen goederen rekening moet 
worden gehouden met den tegenwoordigen 
oorlogstoestand, zulks nog wel in · dier voege, 
dat deswege eene waardevermindering dier 
goederen moet worden aangenomen, alsof die 
waardevermindering. eene blijvende ware, heb
bende toch de Recbtbank geene rekening ge
bouden met bet feit, dat die waardeverminde
ring - gesteld zij is aanwezig - is en moet 
worcten beschouwd als eene tijdelijke, zulks 
op den onjuist aangevoerden grond, dat aan 
den onteigende moet worden vergoed de waarde 
van bet goed op den da~ van bet vonnis, en 
evenzeer onjuist aangevoerde en mede onjuist. 
toegepaste vergelijking met de waarde van 
een polderperceel, dat tengevolge van een 
zeedijkdoorbraak tijdelijk _vol zout zou zitten. 

De grief tegen bet vonnis, gelijk ook bij 
pleidooi nader- is uiteengezet, is niet dat in 
bet algemeen eene waardevermindering is 
aangenomen, iraar dat de Recbtbank, ze in 
het algemeen aannemende, bij de begrooting 
geene rekening heeft gEibouden met b"et tijdelijke 
van den toestand, da t zij niet, zooals bet bij 
pleidooi werd uitgedrukt, bet voorbijgaande 
en tijdelijke van den toestand heeft gediscon
_teerd in de bepaling .van de waarde, maar den 
abnormalen toestand als blijvend heeft .. voor
gesteld en aangenomen. 
· Aan . deze grief geeft bet vonnis ecbter 
geenen steun, .omdat bet niets ·bevat; waar
uit zou moeten worden afgeleid, dat de. Recbt
bank, terecht de · waarde bepalende van bet 
oogenblik waarop de onteigening woi'dt uit
gesproken, bij de bepaling op 25 pCt. beneden 
de normale waarde geene rekening heeft . ge
l•ouden met de mogelijkheid dat de normale 
waarde zich na langeren of kor_teren tijd zal 
bebben hei:steld en niet, zoo 'zij die mogelijk
heid buiten rekening had gelaten, tot eene 
nog veel lagere tax11tie zou zijn gekomen. 

Indien uit bet vonnis te dezen aanzien iets 
is af te leiden, bet zou juist het tegendeel 
zijn van hetgeen de eischers beweren, want 
waar de Rechtbank de bij bet middel gewraakte 
vergelijking tusscben bet onteigende goed en 
door zeewater bedorven polderperceelen m11akt, 
zegt zij juist dat zij ook bij zoodanige perceelen 
m,et "de .tijdelijke waardevermindering rekening 
zou moeten houden, de juistheid dezer ,verge
lijking kan overigens in bet midden worden 
gelaten, omdat zij de juistheid der beslissing 
niet bebeerscht. · , 
. Bij het vonnis is tro11-wens feitelijk vastge
steld, dat partijen tegen de boegroot-heid der 
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geschatte waardevermindering geerie bezwaren-· 
hebben· geopperd; hiermede is· de thans door 
de eischers, aangenomen houding in strijd. 

Het middel bevat dus een novum, en ontbeert 
eenen feitelijken grondslag. 

lk concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van de eischers in. de kosten. 

De Hooge Raad enz. ; 
0., dat blijkens het bestreden vonnis en 

blijkens bet vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Breda van 23 Juni 1914, waarheen het bestreden 
vonnis verwijst,. ten behoeve der gemeente 
Tilburg de onteigening is gevorderd van 
gedeelten van perceelen in die gemeente gelegen 
en kadastraal aldaar bekencl als Sectie M. 
Nos. 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 en llll, 
welke perceelen aan de nu eischers tot cassatie 
in eigendom toebehooren ; 

dat na onderzoek en verslag van deskundigen 
de gevorderde onteigening is uitgesproken met 
bepaling van het bearag der schadeloosstelling 
op f 15837.125 en met veroordeeling van de 
eiscbers m de kosten ; 

0., aat de Rechtbank de vaststelling van 
voormeld ~chadebedrag bierop grondt : 

dat onder · norm ale orrista·ndighei:ten aan 
de onteigendt> gronden eene gezamenlijke 
waarde van/ 21029.50 moet worden toegekend ; 

dat · echter bij de. bepaling van de waarde 
dezer gronden op den · dag van · het ,onnis ook 
rekening moet worden gehouden met de tijde
lijke waardevermindering, welke die gronden 
tengevolge van den oorlogstoestand ondergaan, 
welke waardevermindering door de Rechtbank 
op 25 'pCt. iA geschat, terwijl de Rechtbank 
nc>g daarboven toekent een bedrag van / 65 
voor kosten van afscheiding van-niet-onteigende 
. perceelsgedeelten, welke afscheiding tengevoige
der onteigening is noodzakelijk geworden ; 

0., dat tegen deze be~Ii'ssing als eenig middel 
van cassatie is aangevoerd: (zie conclusie 
proc.-gen.); 

0. bieromtrent : 
dat de Rechtbank, ter berekening van de 

werkelijke waarde der onteigende groncten ten 
tijde van de eigendomsontneming, _ had acht 
te slaan op alle omstandigheden die naar haar 
oordeel op de bepaling dier waarde konden 
, an invloed zijn ; 

dat zij derhalve, van meening dat de be
staande oorlogstovstand, zij het ook tijdelijk, 
de normale verkoopwaarde dier grondeh 
drukte, terecht met dien toestand J-eeft rekening 
gehouden; 

dat de in het middel aangevoerde grief, 
dat .. de Rechtbank daarbij die -waardever-

minder· g als eene blijvende zou hebben aan· 
in bet bestreden vonnJs ge"en steun 

wijl bovendien de waardeering va,n den 
invloed, dien de oodogstoestand op de waarde 
der gro den uitoefent, geheel is overgelaten 
aa:n de rechter die over de- feiten oordeelt ; 

0., cl t mitsdien het middel niet tot cassatie. 
ka,n lei en; 

Verw rpt het beroep. (Ned. ,Jur.) 

16 Jan ri 1915: BESLUIT, houdende bekend
ma ing van den tekst va,n de wet van 
9 J ni 1902 (Staatsblad n°. 86), tot regeling 
va de bevordering, het ontslag en het op_ 
pen ioen stellen der militaire officieren bij 
de eemacht, zooals die bij latere wetten 
is ewijzigd en aangevuld. S .. 15. 

WIJ ILHELMINA, ENZ. 

voordracht van Onzen Minister van 
Marine an 14 Januari 1915, bureau B. n°. 46; 

Gelet op de wetten van 9 Juni 1902 (Staats
blad no. 86), 2 Januari 1905 (Staatsbla.d n°. 3), 

. 5 Dece ber 1908· (Staatsblad n°. 348) en 
30 Dece ber 1914 (Staatsblad n°. 623); 

He ben :goedgevonden ·en verstaan : 
Dent kst van de wet van 9 Juni 1902 (Staats

blad no. 86), tot regaling van de bevordering, 
het ont lag en het op pe~sioen stellen der 
militair officieren b:ij de- Zeemacht;· zooals deze 
thans 1 idt, algemeen .bekend te maken door 
plaatsin in het Staatsblad. 

Onze finister van Marine is belast met de 
uitvoer· g van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl d zal worden geplaatst. 

·'s Gra enhage, den 16den Janua,ri 1915. 

WILHELMINA . 

De M nister Vllln Marine, J. J. RAllIBONNET. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1915,). 

T der wet van den 9den Juni 1902 
( taatsblad n°. 86), tot regeling van de 
b vordering, het ontslag en het op 
p nsioen stellen der militaire officieren 
b · de Zeemacht, zooals die is gewijzigd 
b · de wetten van 2 Januari 1905 
( t~atsblad ·n°. 3); 5 December 1908 
( taatsblad n°. 348) en 30 December 1914 
( taatsblad n°. 623). 

EERSTE AFDEELING. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1 De bevordering, het ontslag en het 
oi pensi en stellen der militaire officieren van 
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de zeemacht geschieden met 'inachtneming van 
de bepalingen dezer wet. 
. Die bepalingen zijn niet toepass~lijk op de 
officieren der Koninklijke N ederlandsche Marine
reserve. 

2. De bepalingen van de tweede afdeeling 
dezer wet zijn, voor zoover betreft deri daarbij 
gestelden tijd van dienst binnen- en buitengaats 
en · de bevordering naar rangouderdom, niet 
toepasselijk op de Vorsten van Ons Ruis .. 

Runne bevordering tot een 'officie~srang 
buiten werkelijken dienst bij de zeemacht is 
aan geen der bepalingen dezer wet onder
worpen. 

3. Waar in deze wet gesproken wordt van 
,,actieve bodems" worden bedoeld alle bij de 
zeemacht· in dienst zijnde schepen of vaar
tuigen, mits niet in ·dienst opgelegd. 

vVaar gesproken wordt van ,,actieve oorlogs-· 
bcidems" warden bedoeld alle in dienst zijnde 

· oorlogsschepen of -vaartuigen, mits niet in 
dienst opgelegd, welke voor verdediging buiten 
de zeegaten zijn bestemd, , zoomede pantser
booten en mijnenleggers van meer dan 400 ton 

. waterverphatsing. 
Waar gesproken wordt van ·,,buitengaats" 

of ,,binnengaats" wordt bedoeld : buiten of 
·binnen de grenzen der Nederlandsche zeegaten 
in Eurppa. · 

Waar · gesproken wordt van ,, binnenslands" 
wordt bedoeld : binnen de grenzen van Neder
land of van de Nederlaridhche zeegaten in 
Europa. 

Waar gesproken wordt van ,,bui_tenslands;' 
of .,het buitenland" wordt bedoeld: buiten 
de grem;en van Nederland of van de Neder
landchc zeegaten in Europa. 

Waar gesproken wordt van ,,actief' dienen" 
of van ,,actieven dienst" warden bedoeld alle 
diensten bij de Nederlandsche zeemacht be
wezen, behalve tijdens de nonactiviteit. 

Waar gesproken wordt va~ den rang van 
hoofdofilcier wordt daarmede bedoeld een rang 
boven dien van luitenant ter zee der lste klasse 
en ·beneden dien van schout-bij-nacht. 

Waar gesproken wordt van ,,officieren met 
den rang van vlagofficier" worden· daarmede 
bedoeld ofilcieren met den rang van schout-bij
nacht 9£ hoogeren rang. 

,vaar gesproken wordt van ,,reglement" 
wordt daarmede bedoeld een voorschrift•, met 
inachtneming van de bepalingen dezer wet 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. 

4. De diensttijd der offi,11eren in elken rang 
rekent van den datum van ingang · hnnner 

benoeming in dien rang of, wanneer die datum 
niet bepaald werd, van de dagteekening van 
het besluit dier benoeming. 

De t~jd, gedurende welken aan een officier 
verlof mocht zijn verleend· ing'evolge artikel 23 
dezer wet, wordt niet als diensttijd in den rang 
aangemerkt. 

Onderdom van rang van officieren wordt, 
voor zoover hunne aanspraak op b_evordering 
betreft, beheerscht door de plaats in de rang
lijst. 

5. · Voor elken rang en voor elk rlienstvak 
afzonderlijk bestaat eene ranglijst.-

Behoudens het bepaalde bij het vijfd°e en 
bij bet laatste lid van dit Htikel en bij de 
a.rtikelen 20, 23 en 25 warden de officiere1i in. 
de ranglijst vermeld naar orde van den datu·m 
van ingang der benoeming in hunnen rang of, 
\vanneer •die datum niet bepaald werd, naar 
orde van de dagteekening van het besluit dier 
benoeming. 

Bij benoeming tot den officiersrang van meer 
dan een persoon bij hetzelfde besluit warden 
zij gerangschikt naar de volgorde, door Ons bij 
de benoeming te bepalen. · 

Bij gelijktijdige bevordering wordeh zij in 
den hoogeren rang gerangschikt naar de volg
orde van hunnen ouderdom in den vorigen 
rang. 

Wij behouden ·ons voor om, zoo Wij daartoe 
·termen aanwezig achten, 

10. een offirier, die voor bevordering is 
voorbijgegaan, omdat op het ·tijdstip, waarop 
hij voor bevordering in aanmerking kwam, 
door hem, ten gevolge vane omstandigheden 
buiten zijne schuld, nog niet ·voldaan wes aan 
de eisc]ien voor zijne bevordering gesteld, bij 
zijne latere bevorderihg zijne vrciegere plaats 
in de ranglijst terug te geven ; ' 

2°. hem, die voor benoeming tot den officiers
rang is voorbijgegaan, omdat op het tijdstip, 
dat hij ·voor benoeming in aanmerking kwam, 
door hem, ten gevolge van omstandighecten 
buiten zijne schuld, nog niet voldaan was aan 
de· eischen voor zijne benoeming gesteld, bij 
zijne _!atere benoeming tot den officiersrang 
eene hoogere plaats in de ranglijst toe te kennen, 
dan hij naar orde van den datum van ingang 
der benoeming of naar orde van de dagteekening 
van het besluit dier benoeming :Zoude innemen. 

De datum van benoeming in den rang van 
een officier, die stilstaande in de ranglijst ten 
gevolge va.n het bepaalde in de hierboven aan
gehaalde artikelen, in die lijst komt te staan 
onder een · officfrir met jongeren datum van 
benoeining dan de zijne, wordt voor wat zijn 
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ouderdom in rang betreft, geacht dezelfde te 
zijn als die van den onmiddellijk boven hem 
staanden officier. 

Verkrijgt een officier ten gevolge · van eene 
gunstige beschikking als bedoeld bij het vijfde 
lid van dit artikel, ,bij ,zijne latere bevordering 
zijne vroegere plaats _ in de ranglijst terug, dan 
wordt voor wat zijn ouder_dom·in rang betreft, 
zijn datum van benoeming in den rang geacht 
dezelfde te zijn als die van den in de r:i.nglij st 
onmid~ellijk onder hem geplaatsten offioier. 

6. Onder bevordering wordt in deze wet 
verstaan de benoeming van den officier tot den 
hoogeren rang, onmiddel!ijk volgende op den 
-rang, door hem werkelijk bekleed. 

7. Orn· voor bevorderi,ng in aanmerking 
te komen, moet de officier, onverminderd de 
overige bij deze wet te stellen eischen, bij goad 
gedrag en genoegzamen dienstijver de verc 
eischte bekwaamheid en geschiktheid voor den 
hooget•en rang bezitten. 

TW"EEDE AFDEELING. 

Van de bevordering. 

8. De lnitenants ter zee der. derde klasse 
moeten twee jaren dien rang bekleed en daarvan 
ten minste een jaar op actieve oorlogsbodems 
buitengaa.ts gediend hebben om tot den _rang 
van luitenant ter zee der tweede klasse bevor
derd te kunnen worden. 

9. De luitenants ter zee der tweede klasse 
moeten een dienst;tijd hebben van ten minste 
zes jaren, gerekend van hunne benoeming tot 
luitenant ter zee der derde klasse, oin tot het 
examen voor .den rang van luitenant ter zee 
der eerste klasse toegelaten te-kunnen worden. 

9a. Orn tot den rang van luitenant ter zee 
der eerste klasse bevorderd te kunnen warden, 
moeten de luitenants ter zee der tweede klasse 
vo]doen aan de volgende eischen : 

a. den rang van luitenant ter zee der tweeds 
k]asse zes jaren bekleed en daarvan ten minste 
drie jaren -gediend hebben op, actieve bodems, 
geen instructieschepen uitsluitend bestemd 
voor diensten in een haven of op eene reede, en · 
geen wacht- of logementschepen ; 

b. op de sub a bedoelde actieve bodems ten 
min;,te twee jaren buitengaats geciiend hebben; 

c. op eene alleszins voldoende wijze hebben 
doen blijken,, dat hun eene wacht aan bo~rd 
in zee ten _ V'olle is toevertrouwd ;-

d. het examen voor den rang van luitenant 
ter zee der eerste klas_se inet voldoenden uitslag 
hebben afgelegd. 

10. De luitenants ter zee · der eerste klasse 

moete , om voo,: bevordering in aanmerking 
te kun en komeil. : 
, a. ·er jaren dien rang bekleect hebben; _ 

b. i dien rang ten minste twee jaren op 
actiev:e oorlogsbodems gediend hebben ; 

1 c. i hun 'diensttijd als officier ten minste 
zes ja en buitengaats gediend hebben op 
actieve bodems als bedoeld-sub a van·artikel 9a 
dezer et; 

d. i dian_ rang op alleszins voldoende wijze 
gedure de ten -minste ·een jaar de betrekking 
van rste-officier of van bevelhebber · op 
a·ctieve bodems of in daarmede door Ons gelijk 
ta ste Jen maritieme -inrfohtingen ver-rnld 
hebbon 

De a.pitein-luitenants ter zee :moeten, om 
voor b vordering in aanmerking te kunnen 
komen 

a. t ae jaren dien rang. bekleed hebben; 
b. i dien rang of in den naast voorgaanden 

rang o alles2.ins --voldoende wijze gedurende 
ten mi sta een ja~r de betrekkiu'g van eerste
officier en gedurende ten minste een jaar de 
betrek ing van bevelheb_ber op actieve bodems 
of in aa,rmede door Ons gelijk te stellan 
maritia e inrichtingen vervuld hebben, · met· 
dian v rstanda, dat de_ tijd van eerste-officier, 
onmid Jiijk aansluitende aan dien van bevel
hebber ver denzelfden bodem, voor ten hoogste 
zes ma nden in mindering kari komen van den 
geeisch en tijdsduur van- het bevel. 

: De apiteins ter zee moaten, om voor be
vorderi g in aanmerking te kunnen komen : 

a. t ae jaren dien rang bekleed hebben ; 
b. o al!eszins voldoende- wijze het bevel 

-habbeh, 
1°. nafgebroken gedurende ten minste een 

jaa,r op een actieven oorlogsbodem, in een der 
rangen van kapitein-luitanant - tar zea of 
luitana t tar zee der eerste klassa ; 

~ 0 • onafgebroken gedurende ten minste 
anderh If jaar op aen actievan oodogsbodem 
of ove eene veraanigde scheapsmacht, als 
hoofdo cier, met dien verstande, dat de tijd 
van ee ste-officier, onmiddellijk aansluitende 
aan di n van bevelhabbar over denzelfden 
b:odeDJ, voor ten hoogste zes maanden in 
Il!inder· g kan komen van den geeischten 
tijdsdu r van het bevel ; 
· 3°: afgabrokan gedurende ten minste een 

jaar op. een actiaven oorlogsbodem of over aene 
vereani ·de · scheepsmacht, in den rang van 
ka pitei ter zea. 

Wan aer een hoofdofilcier ten gevolge van 
uitdien stalling of indienstoplegging van den 
actieve oorlogsbodem, waarover door h.em 
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het bevel werd gevoerd, niet ten voile heeft 
• voldaan.aan den eisch van onafgebroken bevel
voering, zal te zijnen aanzien van dezen eisch 
kunnen word en afgeweken.. Mede kan van 
dezen eisch warden afgeweken ingeval tijdelijke 
onderbre)l;ing beeft plaats gehad en het. bevel 
voor den duur die1• onderbreking gevoerd werd 
door den eerste-ofilcier. 

De schoute~-bij-nacht moeten twee, jaren 
dien rang bekleed hebben om voor bev:ordering 
in aanmerking te kunnen komen. 

Voor ofilcieren,. geplaatst of gedetacheerd bij 
den ·torpedodienst of den onderzeedienst en als 
zoodanig deel uitmakende van de bemanning 
van torpedobooten of onderzeebooten, wordt 
de tijd .dezer plaatsing of detacheering, niet ge
teld voor diensten als bevelhebber, in deze wet 
bedoe!d,' en ~oor de helft in ~ekening gebracht 
voor de die11sten, bedoeld . in het eerste lid, 
sub b en c van dit artikel en in . artikel 9a. 

11. D_e ee_rste-luitenants .der ma;riniers· 
moeten acht. jaren den rang van luitenailt 
(tweede en eerste) .hebben bekleed. en daarvan 
ten minste twee jaren actief bij den troep en 
een jaar op actieve oor!ogsbodems buitengaats 
gediend hebben, om ·voor. bevordering in aan
merking te kunnen. komen. 

De kapiteins der mariniers moeten vier-jaren 
dien rang bekleed en _daarvan ten minste een 
jaar actief bij den troep gediend hebben, om 
voor bevordering in aanmerking te . kunnen 
komen. 

De luitenant-kolcinels der mariniers moeten 
twee jaren ·dien rang. bekleed en daarvan ten 
minste een .jaar actief .. bij den troep ,gediend 
hebben, om voor, bevordering in aanmerking . 
te kunnen komen. 

.12. De ofilcieren.van gezondheid der tweede 
klasse moeten vier. jaren dien rang bekleed en 
daarvan een jaar op actieve oorlogsbodems en 
een jaar buitengaats gediend hebben om voor 
bevordering in aanmerking te-kunnen komen. 

De ofilcieren van gezondheid der eerste klasse. 
II\oeten acht.jaren dien rang.bekleed en daarvan 
een jaar op actieve ocirlogsbodems en drie. 
jaren buitengaats gediend hebben, om voor 
bevordering in aanmerking te kunnen komen. 

Orn tot de rangen boven dien van hoofd
oflicier van gezondheid .der tweede klasse te · 
kunnen warden bevo;derd, moe'ten d~ oflicieren 
minstens twee jaren in d(ln naastvoorgaanden 
rang actief bij de zeemacht gediend hebben. 

13. I ngetrokken bij art~ 1 § · h der Wet van 
30 December 1914 (Staatsblad n° .. 623). · 

14. De oflicier"ln van administratie der.derde. 
klasse moeten twee jaren dien rang bekleed 

en -daarvan ten minste een jaar buitengaats 
gediend hebben om tot den rang vai;i ofilcier 
van administratie der tweede. klasse· bevorderd 
.te kunnen warden. 

De ofilcieren van administratie der tweede 
klasse moeten een diensttijd ,hebben van ten 

. minste zes jaren, gerekend van hunne benoeming 
tot ofilcier van administratie der derde klasse, 
om· tot het examen voor den rang van officier · 
van admib.istratie de~- eerste klasse toegelaten 
te kunnen .warden. 

Om tot den rang-van officier van administratie 
der eerste klasse beyorderd te. kunnen .warden, 
.moeten de officieren .van administratie_ . der 
tweede klasse voldoen aan de -volgend,e eischen : 

. a. den ·rang van -officier .van administratie 
der tweede klasse zes jaren bekleed en daarvan 
ten minste twee jaren buitengaats gediend 
hebben; 

b. ·in dien rang ten minste .vier jaren zelf
standig eene administra tie. (hetzij aan board, 
hetzij aan wal) gevoerd hebben; 

c. het e:x:amen voor den rang van _officier 
van administratie der eerste klasse met vol

. doenden uitslag afgelegd hebben. 
De officieren van - administra tie der eerste 

klasse moeten yier jaren dien rang -bekleed en 
daarvan twee jareri buitengaats gediend hebben, 
om voor bevordering .in aanmerking · te kunnen 
komen. · 

De hoofdofficieren van · administratie de1• 
tweed_e klasse moeten twee jaren in dien rang 
actief bij de zeemaoht gediend hebbf'n om voor 
bevordering in aanmerking- te kunnen komen. 

15. Om tot het e:x:amen voor offioier-machi
nist. der tweede klasse te warden toege!aten ' 
wordt -vereischt een diensttijd als officier
machinist der derde klasse. van ten minste 
Mn jaar, terwijl ten minste twee jaren moeten 
verloopen zijn sedert het met gunstigen uitslag 
afleggen van het examen voor laatstgenoemden 
rang., 
· Orn tot den rang van ofilcier-machinist der 
tweede- · klasse bevorderd te kunnen warden, 
moeten de officieren-machinist der derde 
klasse voldoen aan de volgende eischen : · 

a. den rang van officier-machinist der derde 
klasse drie jaren bekleed en daarvan ten minste 
:twee jaren op actieve oorlog~bodems gediend 
hebben; · 

· b. in a!le opzichten voldaan hebben als,chef 
van de wacht onder stoom op een schip met 
een ve'r.inogen grooter dan · 4000 indicateur
paardenkracht of als hoofd der. machinekamer 
op eenig vaartuig met een vermogen van 1000 
indicateur-paardenkracht of II\eer; 
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c. het examen vo9r den rang van officier
machinist der tweede klasse met voldoenden 
uitslag hebben afgelegd. 

De officieren-machinist der tweede klasse 
moeten vier jaren,dien rang bekleed en daarvan 
ten minste een en . een half jaar op actieve 
oo_rlogsbodems gediend hebben om voor bevor
dering in aanmerking te kunnen komen. ·_ 

De officieren-maohinist der eerste · klasse 
. moeten vier jaren dien rang bekleed en daarvan 

ten minste een jaar op actieve oorlogsbodems 
gediend hebben om voor bevordering in aan
merking te kunnen komen. 

De hoofdoffioieren-machinist · der tweede 
klasse moeten ten minste twee jaren dien rang 
bekleed· hebben om voor bevordering in aan
merking te kunnen komen. 

Van den eisoh ten aanzien van het dienen op 
ac'tieve oorlogsbodems kan voor officieren
·niachinist, welke dienst hebben gedaan als 
inspecteur van · den· Marine-stoomvaartdienst 
in Nederlandsch-Indie, bij het Marine-etablisse
ment te Soerabaia of op een der Rijkswerven, 
afgeweke~ worden, ter beoordeeling van Onzen 
Minister van Marine. , 

16. De tijd van dienst, die vereischt wordt 
om van den eenen tot den anderen rang over 
te gaan, kan door Ons, in tijd van oorlog, tot 
op de 1:ielft van het hierboven bepaalde worden 
verminderd. 

Bovendien kunnen in oorlogstijd de bepalin
gen.ten aanzien van het voldoen aan examens 
en die ten aanzien van de diensten buitengaats 
en op actieve bodems en oorlogsbodems door 
Ons tijdelijk worden buiten werking gesteld. 

17. Luitenants ter zee der derde klasse en 
officieren van administratie der derde klaslie 
,vorden· ·a.oor 'Ons bevorderd . naar ouderdom 
van rang. 

Onverminderd de voor bevordering ge
stelde eischen zullen de luitenants ter zee 
der derde klasse en de officieren van administra
tie der derde klasse uiterlijk na eeri diensttijd 
van vier jaren in hunnen rang worden bevorderd. 

De bevordering van de offioieren van de 
zeemacht met den rang van luitenant ter zee 
der tweede klasse geschiedt voor ten minste 
vijf-zesde van he,t getal der gedurende·elk tijd
vak van vijf jaren te bevorderen officieren, naar 
ouderdom van rang; ten hoogste een-zesde 
kan ,_door Ons worden aangevuld bij keuze. 

De bevordering bij keuze wordt uitsluitend 
verleend tot aanvulling van plaatsen, open
gevallen gedurende het kalenderjaar, waarin 
de bevordering plaats heeft. 

Tot bevordering bij keuze volgens dit artikel 

k~rrien alleen zoodanige officieren in aanmer
king, d e boven andere officieren van hunnen 
rang bi hun dienstvak uitmunten door moedig 
eh bele dvol gedrag, door bijzondere talenten, 
k~nnis, eschiktlieid en aanleg, door aanhoudend 
loffelijk gedrag en prijzenswaardigen ·ijver of 
wel do r verdienstelijke ver:richtingen, 

Bevo deringen krachtens artikel 19 verieend, 
komen iet in mindering van de bevordering 
bij keu e, hiervoren bedoeld. 

18. e bevordering van de lu tenants ter 
zee der eerste klasse en de kapitein-luit_enants 
t_er zee geschiedt voor ten minste drie-vierde 

· van he - geta{ der gedurende elk .. tijdvak ·van 
vijf jar n te_ b.evorderen officieren naar ouder
dom v n rang; ten hoogste een-vierde kan 
door O s warden aangevuld 'bij keuze. 

·Deb vordering tot vice-admiraal, schout-bij
naoht, inspeoteur van den geneeskundigen 
dienst. oofdofficier van ·gezondheid der eerste 
en der tweede klasse, kolonel en luitenant
kolonel der mariniers, hoofdofficier van admi
nistrati der eerste en der tweede klasse en 
hoofdo oier-maohinist der eerste .en der tweede 
klasse eschiedt door Ons bij keuze. 

· Alle evorderingen bij keuze volgens dit 
artikel epalen zich tot de meest geschikte 

van den naastvoorgaanden rang. 
et afwijking van de hiervoren gegeve~ 

bepalin en omtrent het voldoen aan examens 
en omt ent den tijd van het bekle·eden der 
rangen, ienst aan boord en buitengaats, actie
ven die st bij de' zeemaoht, dienst bij den 
troep en bij het korps, behouden Wij Ons voor 
buiteng one bevorderingen te verle'enen, ter 
beloon· van een schitterilnd wa.penfeit of 
van een uitstekende militaire daad. 

'De a nleiding tot· eene buitengewone be
vorderin , als bij het vorige lid bedoeld, wordt 
in het esluit der benoeming uitdrukkelijk 
vermeld 

20. fficieren behouden hunne aanspra.a.k 
op bevo dering : · 

a. wa neer zij door Ons tijdelijk·tot a.ndere· 
diensten niet behoorende tot het Departement 
van Ma ·ne, worden geroepen; 

b. w neer zij zich· met Onze machtiging 
tijdelijk in vreemden krijgsdienst bevinden, 
behoude s het bepaalde bij het volgeude artikel. 

Wann er de voornoemde diensten !anger 
da.n vie jaren aohtereen · duren, blijft de 
betrokke e van af het ·tijdstip, waarop de vier 
ja~en ve streken zijn, op de staudplaa.ts in de 
ranglijst verkregen, stilstaan en klimt eerst 
op•,nadat hij zich weder voor de zeemacht heeft 
besohikb ar geste!d; 
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21. Een, officier, als bij het • vorige artikel 
bedoeld onder b, wordt zoolang hij zich in vreem
den krijgsdienst bevindt, niet bevorderd. 

Verlaat hij dien dienst op eervolle wijze, dan 
wordt hij bij zijne terugkomst in zijnen vorigen 
r.ang en ook op zijne vorige plaats in de ranglijst 
hersteld. 

Indian hij,. ware hij niet in vreemden krijgs
dienst getreden, gedurende zijne afwezigheid 
voor bevordering in aanmerking zou gekomen 
zijn, zal hij, wanneer hij den vreemden dienst 
op eervolle wijze en ·binnen, vier jaren heeft 
verlaten, herplaatst worden in den. hoogeren 
rang en in den ouderdom van dien rang, welke 
hem bij bevordering verleend·zou zijn geworden. 

Wanneer de ~reemde krijgsdienst ]anger d-an 
vier jaren achtereen geduurd heeft, zal de 
betrokken officier van af het tijdstip wa arop 
de vier jarbn verstrek:en .. zijh, geacht. worden 
te hebben stilgestaan op het standpunt toeri in 
de ranglijst verkregen. 

22. De officieren, hoofden van een Departe
ment van Algemeen Bestuur, ]eden der Staten
Generaal en ledeµ van het Hoog Militair 
Gereo.htshof; moeten, om voor• bevordering in 
aanmerking te kunnen komen, voldoen aan de, 
eischen, bij deze wet gesteld. 

De bepaling, vervat in het eerste lid van 
artikel 24, is eohter niet· op hen van toepas
sing. 

23. Aan officieren van.de zeemaoht; met d.en 
i·ang van luitenant ter zee der tweede klasse 
en daarboven, kan door Ons de ·vergurming 
worden verleend tot het waarnemen van eene 
lands- of particulier~ betrekking buiten het 
zeewezen, eohter sleohts· e6nmaal en voor niet 
!anger dan een jaar en onder stilstand van alle 
inkomsten bij de zeemacht en van. de opklim-
ming in de ranglijst. . 

Bij het · intreden van oorlog of oorlogsgevaar· 
zal het verleende verlof van reqhtswege ver
vallen • en zullen. de officieren, na oproeping, 
~ioh zoo spoedig mogelijk voor den aotieven 
dienst moeten aanme]den. . . 

24. De betrekkingen aan den wal, zoowel 
hie1~ te lande als in de overzeesohe be1,ittingen 
en koloniiin, mogen door zeeofficieren niet 
!anger dan vier jaren achtereen worden bekleed. 

Wij behouden Ons echter voor van deze 
bep.aling af te wijken : 

1 °. in bijzondere gevallen, ten aanzien van 
officierert, die .bij het verstrijken van den hooger 
genoem\ien termijn niet zonder nadeel voor den 
dienst kunnen worden vervangen, omdat hun 
opvolger nog niet ter plaatse aanwezig is._ of 
den dienst nog niet heeft kunnen overnemen. 

Hunne ver:vanging zal echter zoo . spoedig 
mogelijk na gendemd tijdstip . geschieden ; 

2°. ten aanzieil. van officieren, geplaatst in 
betrekkingen die uit haren aard · be~tendiging 
dier officieren zooveel mogelijk vereischen en 
t_en aanzien van hen, .geplaatst in betrekkingen 
voor walker vervulling kundigheden van zeer 
specialen aard of bijzondere geschiktheid 
worden vereischt en waarbij verwisseling der 
titularissen om die redenen zooveel mogelijk 
moet worden vermeden. 

De offici.eren, in dit artikel bedoeld, moeten, 
om voor bevordering in aanmerking te kunnen 
komen, voldoen .. aan de voorwaarden • voor 
bevordering .in deze wet gesteld. 

~5. Officieren, die zich in krijgsge,,'.angen
schap bevinden, worden niet bevorderd. 

Wa.nneer zij. binnen vier jaren nit.de krijgs
geva:dgenschap worden bntslagen eri · hunne · 
bevordering naar ouderdom ·van rang tijdens 
de gevangenschap zoude hebben kunnen.plaats 
vinden, zullen zij, ingeval er geene redenen 
aanwezig zijn om hunne bevordering niet te' 
doen geschieden, bij hunne terugkomst worden 
bevorderd en hunne vroegere plaats in· de 
ranglijst hernemen. · · " · · 

Wij behouden Ons voor : 
1°. om van het bepaalde in het eerste lid 

van dit artikel af· te· wijken ten .. aanzien van 
officieren. die in aanmerking komen hetzij .:oor, 
bevordering bij keuze, hetzij vpor. eene bevor
dering als bij artikel 19 bedoeld ; 

2° .. oflicieren, die ·!anger dan vier jaren in 
krijgsge.;,:angenschap hebben ·doorgebracht, al 
of niet met bevordering, een zoodanigen rang 
of bestemming te verleenen, als waarv:oor zij, 
na hunne terugkomsLin hot vaderland, be
kwaam en geschikt ·zullen·worden geacht, hetzij 
in hun korps, hetzij in eene andere betrek
king. 

OvergangiJbepaling. 
' . ' 

26. Gedurende de eerste vier jaren- na het 
tijdstip ;an het in werking treden . d~~er. w~t 
zijn de bepalingen van de _ tweede afdeeling 
dezer wet niet toepasselijk op de oflicieren, die 
op het oogenblik dat. zij voor bevordering in 
aanmerking komen nog. niet hebben kunnen· 
voldoen aan de eischen, in genoemde afdeeling 
voor hunne bevordering gesteld. 

Te hunnen aanzien blijven van. kracht de 
eischen om tot hoogeren rang op te klimmen, 
zooals die zijn vastgesteld . bij de wet van 
28 Augustus.1851 (Staatsbl;d n°. 126), gewijzigd 
bij de wet van 6 April 1871- (Staatsblad. n°. 35). 
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DERDE AFDEELING. 

Van liet ontslag. 

27. Behalve in de gevallen bij andere wetten 
voorzien, wordt de rang van officier verloren : 

1 °. door ·ontslag uit 's Rijks zeedienst 
wanneer dat ontslag niet gepaard gaat met 
toekenning vari pensioen of erkenning van 
het recht op pensioen, en wanneer niet het 
geval aanwezig is, voorzien bij het laatste lid 
van artikel 29 ; 

2°. door het verlies van den staat van 
Nederlander ; 

3°. door het aannemen van vreemden adel-
doni; . 

4°. door buiten Onze toestemining een orde
teeken, titel, rang, .':\'aardigheid of openbare. 
bediening aan te nemen, verleend of opgedragen 
door eene vreemde mogendheid of .regeering ; 

5°. door het ophouden of op eenig aridere 
wijze verloren gaan van verleend pensioen en 
van verkregen recht op pensioen. 

28. Een officier kan niet uit den dienst 
worden ontslagen, dan : 

1 °. op eigen aan Ons gedaan verzoek ; 
2°. onder toekenning van persioen of van 

het recht op pensioen : · --
a. ter zake van langdurigen dienst, nader 

oinschreven in de wet tot regaling der milita~e 
pensioenen bij de zeemacht ; 

b. ter zake van ongeschiktheid voor de 
verdere waarneming van den militairen· dienst, 
ten gevolge van verwonding of verminking,' 
ziels- of lichaamsgebreken, mits de ongeschikt
heid niet het geyolg zij van eigen moedwillige 
handelingen of van origeregeld gedrag ; 

c.· wanneer de lielanghebbende· na eenen 
werkelijken dienst van ten minste tien jaren, 
als bedoeld bij artikel .2, laatste lid, der sub a 
genoemde wet, den leeftijd van ·vijftig jaren 
heeft bereikt of overschreden en geacht wordt, 
in verband m~t zijn leeftijd, .;,.oor de waarne
ming van q.en militairen dienst niet meer ten 
voile geschikt te zijn ; 

d. ter zake van onbekwaamheid of onge
schiktlieid om in den verkregen rang in eenige 
betrekking· bij de zeemacht te dienen ; · 

3°. ter zake van ongeschiktheid voor de 
verdere waarnemiµg van den militairen dienst 
ten gevolge van ziels- of lichaamsgebreken, 
ontstaan door eigen moedwillige handelingen 
of ongeregeld gedrag, zonder dat de betrokkene 
verkeert in een der gevallen, hieronder bij 5°. 
aangegeven ; 

4°. wanneer hij bij _o_ntslag uit de betrekking 

van hoo d van een Departement van Algemeen 
B~stuur Ons niet dadelijk bij zijn aftreden doet · 
blijken ari zijn verlangen om weder in militairen 
dienst t worden geplaatst ; 

·50, in de gevallen, bij a:rtikel 31 aangewezen. 
In de gevallen, bedoeld bij 2°. sub b en bij 

3°., wor t geen ontslag uit den dienst gegeven, 
zonder at over het ontstaan,' den aard en de 
gevolge .;,.an de bij 2°. sub b bedoelde ver
wondin verminking, ziels- oflichaamsgebreken 

e bij 3°. bedoelde ziels- of lichaams
een militair geneeskundig onderzoek 

ats gehad, naar regelen te stellen bij 
algemee en maatregel van bestuur. 

Dit ilitair geneeskui:J.dig onderzoek wordt 
eerimaal herhaald op last of met machtiging 
van On en Minister van Marine of op verzoek 
van den belanghebbende.· . 

'De o bekwaamheid of ongeschiktheid bij 
2°. sub d b_edoeld, moet erkend zijn bij onderzoek 
van een daartoe door Ons aangewezen com
missie v n vlag- en hoofdofficierim, naar regelen 
te' stelle bij algemeenen maatregel -van 
be'stuur. 

29. 

o~tslag 
worden 

Hem 
den die 
bepaald 
krijgt. 0 

begeven. 

de gevallen bij het vorige artikel 
tot en met 4°. genoemd, kan het 

den officier niet anders dan eervol 
'erleend. 
ordt tijdelijk een eervol ontslag uit 

st verleend, indien hij volgens het 
bij artikel .20 Onze machtiging ver- · 

zich in vreemden krijgsdienst te 

In dit geval gaat echter de rang van officier 
voor ·he niet verloren. 

30. et verzoek om ontslag uit den dienst 
kai:J. doo Ons niet worden · afgewezen dan : 

a. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere itengewone omstandigheden ; 

b. op ·grond van verplichtingen, aan de 
benoem· g verbonden .of--ingeval ·. de -bij de 

· benoem · g aangegane dienstverbintenis niet 
is volbr ht; 

-c. ind" n de officier, te~ zake van een of meer 
der feite , bedoeld bij artikel_ 31, als beklaagde 
vo9r een n raad van onderzoek geroepen is of 
ge~oepen zal worden ; · 

d. ind en de officier volgens het ad vies van_ 
eenen ra d van onderzoek in de termen valt, 
om uit d n dienst te worden ontslagen ; 

e. · ind en de officier strafrechtelijk wordt of 
zal, word n vervolgd, dan wel een, naar aan
leiding n zoodanige vervolging, tegen hem 
gewezen_ 6nnis nog niet in kracht van gewijsde 

I 
is gegaa . . ' 

Boven ien kan ~ tijd van vrede het verzoek 



31 16 JAN UAR I. 1915 

om ontslag van een officier, die zich buitengaats 
bevindt, worden aangehouden gedurende deri 
tijd, die noodig is om hem door een ande,en te 
vervangen. 

31. · Een· officier kan door Ons niet,eervol 
uit den dienst worden ontslagen : 

1°. wegens verregaande nalatigheid in de 
vervulling van opgelegde plichten; 

2°'. wegens opzettelijke en herhaalde onge
hoorzaamheid, mishandeling van onderges.chik
ten of misbruik maken van gezag, inzonderheid 
wanneer door eene of andere dezer handelingen 
stellig nadeel aan den dienst of aan eenig persoon 
is toegebracht ; 

eervol ontslag uit den dienst in aanmerking 
te komen. 

34. De raad van onderzoek.bestaat uit vijf 
leden. 

Hij wordt samengesteld uit twee officieren 
van gelijken rang, d_och m1:1t meerderen ouder
dom van rang dan de betrokken officier, of, 
bij gebrek aan ·zoodanigen, uit twee van de 
jongste aanwezige officieren van den naast 
hoogeren rang, voorts uit twee officieren van 
den. _naast hoogeren rang dan dien van den 
betrokken officier, en uit een hoofd- of vlag
officier als voorzitter. 

In den raad van onderzoek betreffende een 
3°. wegen~ aanhoudend 

schillig o( daarvan in of 
blijkt; 

wangedrag, onver- zeeofficier moeten 
buiten ·den dienst· nemen. 

vijf zeeofficieren zitting 

4°; wegens gedragingen- of daden in het 
openbaar of wegens openbare geschriften, 
waardoor de waardigheid van den dfficiersrang,. 
de eerbied voor het Koninklijke Ruis, de 
grondwettige instellingen of de krijgstucht · 
bepaald worden aangerand ; 

5°. na een rechterlijk gewijsde, dat, het 
verlies van den rang van officier niet tell' gevolge 
hebbende, nochtans· is gewezen wegens eene 
handeling, welke den veroordeelde onwaardig 
maakt dien rang te blijven bekle_eden ; 

6°. na·het verleenen van gratie van de straf, 
opgelegd bij een rechterlijk gewijsde, dat · het 
verlies van den rang van officier ten gevolge 
zou bebben gehad. · 

32. Het ontslag, bij bet voorgaande artikel 
bedoeld, kan niet plaats hebben dan op advies 
van eenen raad van onder~oek of van eenen 
raad van appel. 

Van dat advies kan, behoudens het bepaalde 
bij · artikel 4 7, door Ons niet -worden ·afgeweken 
dan ten gunste van den officier, wien- bet geldt .. 
1 33. · Een ·officier kan.·.alleen op •schriftelijk1:1n 
last van Onzen Minister ·van.Marine voor eenen · 
raad van onderzoek worden gebracht. 

Die lastgeving· moet gegrond zijn: 
hetzij op een rechterlijk gewijsde ; 
hetzij op andere betrouwbare bescheiden, bij 

Onzen Minister van Marine ingekomen ; 
hetzij op eene schriftelijke klacht, . langs den 

hierarchieken weg tegen den ufficier ingebracht 
-door een of meer zijner meerderen of ouderen in 
rang bij de zeemacht. 

De lastgeving moet uitdrukkelijk vermelden, 
welk feit of welke feiten de Minister onderzocht 
wenscht te· zien. 

Eene klacht, als hierboven bedoeld, moet 
het feit of de feiten aanwijzen, PP grond waarvan 
de officie1; kai;i geacht · word en, voor een niet-· 

In den raad van onderzoek betreffende een 
officier van het korps mariniers, een officier 
van gezondheid, een officier van administratie 
en een ·officie,-machinist. moeten twee officieren 
van hun korps lid zijn ; de overige leden moeten 
zeeofficieren zijn. 

in den raad -van onderzoek betreffende een 
apotheker, moet een officier van gezondheid 
en een apotheker, of zoo dit niet mogelijk is, 
twee officieren yan gezondheid lid zijn ; de 
overige leden moeten zeeofficieren zijn. 

Ing_eval het gevorderde getal vlag- of hoofd
officieren in dienst niet beschikbaar is, kunnen 
ook in die ranger .gepensionneerde officieren 
in, den raad zitting · nemen. · 

35. Wanneer· een officier in de .termen valt 
om, hetzij in de gevallen bedoeld· onder 5°. en 
6°. van artikel 31 of wel wegens·een of meer der 
feiten onder 1°., 20., 3°; en 4°. van dat artikel 
genoemd,. voor eenen-. raad · van: onder7;oek. te 
worden geroepen, geeft Onze Minister van 
Marine de· vereischte bevelen tot het samen
stellen van zoodanigen raad. 

Wanneer de officier is dienende bij eene 
vloot of· afdeeling ·der zeemacht; die buiten-· 
gaats of in 's Rijks overzeesche bezittingen 
verblijf houdt, en het voldoend getal officieren 
tot samenstelling van den raad overeenkomstig 
de bepalingen dezer wet, aldaar niet kan ver
eenigd · worden, bepaalt Onze Minister van 
Marine, dat er een voorloopig, nauwkeurig 
onderzoek der zaak door .. drie, door den be
velhebber der vloot of afdeeling daartoe te 
benoemen officieren worde ingesteld, na afloop 
van . welk voorloopig onderzoek de officier riaar 
Nederland wordt · opgezonden. 

De bevelb.ebber zendt de stukken,· tot dit 
onderzoek betrekkelUk, op-aan- Onzen.Minister 
van Marine, die de zaak vervolgens voor een 
raad van onderzoek' hier te lande ·breng-t. 
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De plaats, waar deze raad vergaderen zal, 
. wordt door dien '•Minister bepaala: -~oJgens 

regelen, bij reglement te stellen, 
Dat reglement zal tevens regelen de wijze 

-van werken van den raad van onderzoek, 
alsmede al datgene; wat. bij de· VC)lgende 
artikelen aan viststelling bij reglement word t 
overgelaten en verder aangeven, wat in acht 
moet worden genomen bij het. in het tweede 
lid van dit artikel bedoelde voorloopig onder
zoek. 

36. De raad van onderzoek wordt samen
gesteld bij loting voor alle officieren, die, naar 
regelen bij reg!ement te stellen, tot het lid
maatschap van den raad kunnen worden 
geroepen. 

Bjj dezelfde loting worden, naar bectoe!de 
,.regelen, tevens vijf officieren aangewezen, 
bestem:d :o_m desgevorderd als ,plaatsvervan
gende laden in den. raad zitting te hebben. 

· Het reglement -zal ·bepalen; waar, wanneer, 
in wier · tegenwoordigheid en op. welke wijze 
de loting zal geschieden, al~mede hoe, wanneer 
en door wien de uitslag der loting ter kennis 
zal worden gebracht van Onzen Minister .van 
Marine, :van de leden en plaatsvervangende 
leden van den raad, alsmed·e van den offi•cier, 
wien het onderzoek geldt. 

37: Wordt naar aanleiding van een voorstel 
of een rapport van een der militaire chefs of 
wel van eene klacht van een of meer officieren 
overgegaan tot de· samenstelling van eenen 
raad van onderzoek, dan mogen zij, van· wie 
het voorstel,- het rapport of de klacht is- uit
gegaan, geen zitting hebben i~ den raad .. 

De- leden van den raad mogen voorts noch 
dt)n officier; -over wien door den raad advies 
moet worden uitgebracht en die bij de volgende 
artikelen kortheidshalve met het woord ,,be
klaagde" wordt aangeduid, noch hem, die te 
zijnen aanzien een voorstel; een rapport of· 
eene klacht heeft ingebracht als bij het vorige 
lid bedoeld, in bloedverwantschap of zwager
schap bestaan, tot den zesden graad ingesloten. 

Zij mogeii elkander niet in bloedverwantschap 
of·zwagerschap bestaan, tot en met den vierden 
graad. 

· De officieren, die met 'den beklaagde • op 
hetzelfde schip dienµen toen hij het feit pleegde, 
mogen in· den· raad geen zitting heb ben. 

De bepalingen, voorkomende in de eerste 
drie leden van dit artikel, zijn ook t~epasselijk 
op de benoeming van de officiereri, be!ast m·et 
het voorloopig onderzoek, bij het 'tweede lid 
van artikel 35 bepaald. · 

38. Elk tot lid of plaatsvervangend lid. van 

. eenen ad van onderzoek · aangewezen officier, 
· die ve meenen mocht ' gegrimde ·· redenen te 

hebben om in den raad geen zitting te nemen, 
moet ie redenen rechtstreeks mededeelen 
aan he , die volgens -het reglement met de 

,samens elling -van den raad belast i~. 
,. Bij et reglement zal worden aangewezen, 

hoe en wanneer die mededeeling -zal rnoeten 
geschie en; en welk gevolg daaraa~ . behoort 
te wo en· ver!eend. 

39. e beklaagde heeft het • recht om, 
het onderzoek een aanvang heeft 

genome , eenmaal ten hoogste twee der tot 
lid of plaatsverv_angend lid van dien raad 

zen officieren, tegen wier zitting 
ij bezwaar mocht hebben, te wraken, 
e reden daarvoor op te geven. 
et van die wraking mededeeling recb.t

streeks an hem, die volgens het reglement iuet 
de sam nstelling van den ra,ad is belast. 

Bij et reglement.,zal -worden .aangewezen 
hoe en wanneer die mededeeling zal moeten 
geschi en. 

, 40. ngeval een der leden van den raad 
erzoek door ziekte of .andere omstandig
iet voo~zien bij artikel 38, buiten · de 
1eid geraakt om de. zittingen van den 

te wonen, wordt daarvan ·door of 
namens hem, onder opgave van de· redenen 
zijner erhindering, mededeeling gedaan aan 
hem, di volgens het reglement met de_samen
stelling an den raad belast is. 

:Ook mtrent• die mededeeling geldt -het 
bij liet laatste lid van artikel 38: 

ehoudens _het bepaalde in het derde 
it artikel is een ieder, die, hetzij op 

last va den voorzitter van den raad van 
onderzo k, hetzij vanwege den beklaagde, op 

. de wijz bij het reglement onischreven, is 
opgeroe en om getuigenis der waarheid te 
geven, g houden voor den raad van onderzoek 

ijnen en getuigenis af te leggen. 
een of meer ·der opgeroepen getuigen 
henen zijn, beslist de raad of de zitting 

zal wor en verdaagd. 
Bij re lement · zal worden bepaald wie niet 

gerioodz akt kunnen worden te verschijnen, wie 
niet mo en worden gehoord en wie niet genood. 
zaakt k nnen worden getuigenis af te leggen_. 

42: e beklaagde kan de zittingen van den 
raad ·bij onen. 

Hij he ft. het recht mondeling en schriftelijk 
aan den raad datgene voor te dragen, wat- hij 
te zijner verdediging kan aanvoeren. 

Naar.· egelen, b_ij reglement te stellen, heeft 
hij, het echt een officier van de zeemacht, 
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mits geen- lid of plaatsvervangend lid van den 
:raad, met diens goedvinden aan te wijzen; om 
hem in zijne verdediging bij te staan. 

· De voorzitter vin den raad kan, hetzij 
ambtshalve, hetzjj op verzoek v2,n den .be
klaagde, bevelen dat- deze de zittingzaal ver: 
laat, ten einde een getuige buiten zijne tegen
woordigheid worde ondervra~gd. In dat geval 
wordt daarna met het onderzoek der zaak niet 
voortgegaan, _dan nadat vooraf de beklaagde 
is onderricht van hetgeen in zijne afwezigheid 
is voorgevallen. 

Het lid, door den raad -met de werkzaam
heden van secretaris belast, houdt nauwkeurig 
.aanteekening van de verhooren en van hetgeen 
verder in de zitting wordt verhandeld, welke 
aanteekening, na door den raad te zjjn goed
gekenrd, door den voorzitter en ·den -secretaris
word t onderteekend. 

Bij reglement zal warden bepaald wat verder 
ten aanzien van den beklaagde en ten opzichte 
van ·de getuigen in acht is te nemen, met dien 
verstande dat;· behoude~s het -bepaalde krach
tens artikel-41, derde lid, de raad.de getuigen 
zal moeten hooren, die of na oproeping vanwege 
den beklaagde of op verzoek van den beklaagde 
op de zitting zijn .verschenen ... • 

43. . De .zittingen van den raad kunnen wor
d en bijgewoond door den officier; bij het derde 
lid van het vorige artikel bedoeld·. 

:'i:V elke officieren die zittingen mede kunnen
bijwonen, zal bij reglement worden bepaald. 

44. Aan . den voorzitter van den raad van 
onderzoek worden uitgereikt : 

. 1°. een afschrift van.de lastgeving, bedoeld 
in artikel 3 3 ; 
. 2°: alle door Onzen Minister van Marine. 

ontvangen. berichten en bescheiden, die op de 
zaak betrekking hebben; 

3°. afschriften van. de conduite-rapporten 
van den beklaagde voor zoover ter zake noodig 
en voor zoover aanwezig minstens over de 
Jaatste vijf jaren ; 

• 4°. een volledige staat van dienst betreffende 
den beklaagde. 

De raad mag slechts van zoodanige berichten, 
be~cheiden, conduite-rapporten ,en staten van 
dienst kennis nemen ten aanzien - van we.Ike 
de beklaagde in de gelegenheid is gesteld inzage 
te bekomen, afschrift .te n~men en zich over de 
echtheid en. juistheid te uiten. 

Tijd en wijze waarop die stukken. aan- den 
beklaagde worden medegedeeld, alsmede tijd 
en wijze waarop de beklaagde zijne meening 
over die stukken kan_ uiten, worden bij regle
ment bepaald. 

1915. 

Bij reglement zal tevens worden v:astgesteld 
hoe, wanneer en -van wien de· voorzitter van 
den raad de onder 1 °. tot en met 4°. genoemde 
stukken zal ontvangen. 

45. Nadat de raad van.onderzoek de zaak, 
n~ar de bij reglement te stellen regelen, genoeg
zaam heeft onderzocht om daaromtrent .een; 
op overtuiging gegrond; advies te kunpen 
geven, gaat hij over tot het uitbrengen van 
zijn advies. 

Dit geschiedt bij geheime stemming. 
De voorzitter 'stelt als eerste vraag : 
,,Zijn er op grond van een of meer der ten 

laste gelegde en·naar uwe overtuiging bewezen 
feiten (van het ten laste gelegde en naar uwe 
overtuiging bewezen feit) termen tot het ver
leenen van een niet-eervol ontslag ?" 

Bij toestemmende beantwoording van die 
vraag, doet de_ voorzitter alsnog de vraag : 

,,Zijn er verzachtende omstandigheden ?" 
Iedere vraag mag slechts met ,,ja'' of ,,neen" 

worden beantwoord. · · 
.Het reglement zal J:iepalen, wat verder bij. het 

uitbrengen -van het advies -moet worden in 
acht genomen en op welke wijze van het 
uitgebrachte advies. mededeeling zal worden 
gedaan. aan Onzen, _Mi~ister van Marine, en aan 
den beklaagde. 

46. . Behoudens . het · geva I, voorzien bij 
artikel 53, kan een heklaagde niet opnieuw:, 
voor eenen raad van onderzoek worden geroepen 
voor een~·zaak, waarover reeds door zoodanigen 
raad advies werd_. uitgebracht. 

47. Van .het advies· van eenen raad van 
onderzoek is beroep op eenen raad van a,pp.el 
toegelaten . 

48., Het beroep. op _eenen .raad van appel 
staat .alleen _ open voor -den beklaagde· en v:oor, 
Onzen Minister van Marine. 

De bevoegdheid· . om in beroep te · komen 
vervalt, indien daa,rvan geen gebruik wordt 
gemaakt binnen veertien dagen na dien, waarop 
de mededeeling van het door den raad van 
onderzoek uitgebrachte advies-werd ontvangen. 

Wensciht de beklaagde in beroep te komen, 
dan doet hij Ons daarvan blijken bij een met 
redenen omkleed bezwaa;schrift. 

49. De raad van appel bestaat uit vijf leden. 
Hij wordt samengesteld in verhouding tot den 
rang van den beklaagde, met aien verstande, 
dat de voorzitter steeds een vlagofficier zal zijn. 

Van de overige officieren zijn er twee officieren 
van gelijken rang, doch met meerderen- ouder
dom van rang dan. de beklaagde; _dan wel bij 
gebrek aan zoodanigen ,twee der jongste aan-. 
wezige officieren van den naast hoogeren rang. 

3 
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De voorzitter. van den raad van appel wordt 
door Ons benoemd; overigens geschiedt de 
samenstelling van den raad naar ·regel~n, · bij 
reglement te stellen en met inachtneming van 
de in de artikelen 34, 36, 37, 38, 39 en 40 neer
gelegde beginse]en. · 

· Oflicieren, die op eenigerlei .wij ze heb ben deel
genomen aan het onderzoek der zaak, bedoeld. 
in het tweede lid van_ artikel 35, of zitting 
hadden in den raad · van onderzoek, die het 
betwiste. ad vies lieeft uitgebracht, mogen geen 
deel uitmaken van den raad van appel, welke 
het beroep zal hebben te behandelen. 

50. De raad van appel vergadert ~teeds 
te 's Gravenhage. 

51. Omtrent de wijze van werken van eenen 
raad van appel worden, met inachtneming van 
de· in de artikelen -41, 42, 43, 44 en 45 neer
gelegde begin-~elim·;·regelen gesteld·bij regle~ent: 

Feiten in het nadeel van den beklaagde, 
welke den raad van onderzoek niet bekend 
konden zijn of, in verban·d met de lastgeving 
tot het onderzoek, door dien uad buiten be
schou wing moesten worden ge!aten, mogen 
echter in geen geval bij den raai van appel een 
punt van behanieling ·uitmaken," noch invloed 
hebben op het door dien raad nit te brengen 
ad vies. 

52. Herzieni11g van een door eenen raad van 
onderzoek of eenen raad van appel uitgebracht 
advies kan p!aats hebben: · 
· 1°. in het geval, dat het advie3 verband· 

hield met een rechterlijk gewijsde, waarvan de 
vemietiging gevra'tgd en verkregen werd; 

2°: op .grond van eel).ige .omstandigheid," die, 
bij het uitbrengen van bet advies niet beke;nd 
was en, op :doh zelve of in verband met andere 
omstandighedeu, ernstigen twijfel doet ontstaan 
omtrent de juistbeid van het advies. , · 

53. Da aanvrage tot -herziening, ,bij bet 
vorige artikel .beioeld, moet tot Ons worde_n 
gericht, hetzij door he:n, omtrant wien het 
ad vies werd uitgebracht, hetzij, door een 
bijzonder daartoe doo~ hem schriftelijk ge
machtigde, hetzij, indie_n hij overladen is, door 

· zijne weduwe of do,r een of meer zijner wettige 
bloedverwanten in de rec 1te lijn. Was de 
overle:len bokla:.gde ongehuwJ, dan kan de 
aanvrage - bij ontstentenis van wettige b!oed
verwanten in de rec'.1te lijn - ook worden inge
diend door zijne wettige bloe:lverwanten in den 
tweeden graad. · 

Het verzoeksc:1rift blijft b1iten ove:·weging, 
~anneer het -n_iet do feiten of omstandigheden 
noe:nt, waarop de aanvrage steunt. 

51.: vVo~Jt- eene aanvrage am herziening, 

vatbaar oar overweging, ,door Ons afgewezen. 
dan ge,c ie:lt dit bij e,n met redenen omkleed 
beslnit, en R'tad van State gehoord. 

Achte. 'Wii de aanvug~· echter voido~nde 
gerechtv adigd, dan .w·ordt · door Onzen 
Minister van Marine het vereischte verricht, 
om de za k, waarover het betwiste advies werd 

t, opnienw te doea-.. onderzoeken,. 
r eenen raad van onderzoek, hetzij 
n ra.ad van appel, naar gelang het 

advies i eerste instantie dan wel in appel 
ebracht. 

et onderzoek, bij het tweade lid van 
e artikel bedoeld, geschiedt naar 

regelen, ij reglement te stel!en, met inacht
neming erigens van de beginselen, nE>ergelegd 
in 'de a_r ikelen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,. 
4-3, 44, 5, 49; 50 en 51. 

Officie en, die ·op eenigerlei · wijze hebben 
deelgeno _ en aan het· onderzoek van ·de zaak, 
dat tot et betwiste advies geleid heeft, mogen 
niet wor en aangewezen voor het onderzoek, 
bij het rste lid bedoeld. 

. 56. n een in herziening uitgebracht ad vies 
is geen eroep toegelaten. 

&7. n elk advies, uitgebracht door eenen 
. onderzoek oi. eenen raad van a pp al , · 

wo,Jt do r Onzen Minister van Marine aan Ons 
verslag g daan: 

Betreft het ad vies· een op eene aanvrage 
om herzi ning ingesteld nader onder:rnek. en 
wijkt het af van het bij dat onderzoek over
wogen a vies, dan zal, indien. de betrokken 
ofibier r eds uit den dienst werd onts!agen,
door Ons te zijb.en · aanzieu · zoodanige beschili;
king wor en , g~:i.o~9'n, ~Is Wij id elk v~or- . 
komeud eval, o:1k in verband met de bepa- . 
lingen be reffe:i.de de militl!-foe pensioenen bij 
de Z(!em:i. ht, no09-ig znllep oordeelen. 

58. DJ kosten· van· den raad van _onderzoek 
en van ui n van appal, alsmede die van her
ziening, k men, behoudens de uitzonderingen, 
bij de wet epaald, voor rekening van den Staat. 

· Kosten oor of ten be'.:toeve van den beklaagde 
gem aakt, zijn alleen in zooverre onder de in het 
earste lid e:loelde kosten begrepen, a]s zij zijn . 
veroorzaa_ t door de afgifte van kostelooze . 
afschriften van stukken aah· den beklaagde. 

De inge olge opr0eping vanwege of op verzoek 
van den eklaagde ter zitting verschenen ge
tuigen wo den door deze;:i schadeloos geste!d. 
In_ieva.l hi niet wo~;lt ontsla5en, wo~d.e:i deze 
kosten en ie der oproeping van getnigen hem 
ver,;;oe:l, z over zij niet noodeloos zijn gemaakt. 

D~ regal n voor e11 het tarief van die schade
loosste!lin en vergoeding, alsmede van de 
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aan and,ere ·getuigen 'llit te keeren schadeloos
stelling women oij reglement v;astgesteld. 

_WERDE .AFDEELING. 

:V:an 'het op 'Jl)ensiofffl, .'8/lellen. 

59. :De ,i:iflieieren ·w0rden d00r Ons op 
pensioen gceSJ;eld, ,0vcereenk0mstig ,de bepalingen 
-der wet tot regeling vrun de militaire ;pensioenen 
bij de zeemacht. · 

60. 1Vij 'hehouden ·Ons vcior, ,de · wegens 
langdurigem ,diemst 0f vijftigjarigen ,ouderdom 

, gepensionneerne ,0fficiieren, die · j0nger dart 
;zestig jareu ·zijn, _in tijden van oorlog, oorlogs
:gevaar of andere 'buitengewoue ·omstandigheden 
cop te roepen, om, voor zoover noodig, ma daartoe 
geschikt te zijm bevonden, in hunnen rang; 
vroor de verdediging van het Rijk il'l Europa 
wooer in dienst 1te wordeR gesteld. 

Ret pensioen.._wan den officier, die, zonder 
ge'ldige redenen, · ter beoordeeling van Onzen 
Mi11ister van· Marine,· aan die oproepin,g niet 
voldl.oet, of wel zfoh aan de weder-indienststelling 
onttrekt, wordt, op uitlipraak van dien Minister, 
tijdelijk geschorst. 

Deze schorsing neemt aanvang met den dag,
waar<JJP de gepensionneerd·e voor den dienst had 
moetem opkomen en niet is vers~henen ; zij 
eindigt met den dag, waarop de gepension' 
neerden, die aan de oproeping hebben voldaan, 

· bij algemeenen maatregel van bestuur, van 
.hunne verplichting tot den dienst worden 
ontslagen. 

Gepensionn~erde officieren, niet behooreride 
·tot die in het eerste lid van dit artikel .bedoeld, 
kunnen door Ons slechts op_ eigen- aanvrage 
en voor zoover zij voor den actieven dienst 
geschikt bevonden zijn, in het bij het eerste lid 
van dit· artik~l bedoelde geval in dienst worden' 
gesteld. 

61. De ge'pensionneerde, ingevolge het•voor
gaande artikel in dienst gesteld, wordt bij ·het 
W\'lder verlaten van den dienst opnieuw gepen
sionneerd, tenzij hij het recht op pensioen mocht 
hebben verloren. 

62. Buiten het geval, voorzien bij artikel 60, 
worden gepensionneerde officieren ni~t opnieuw 
bij de zeemacht in dienst gesteld in rangen of 
betrekkingen, als bedoeld bij de tweede afdee
ling dezer wet. 

VIJFDE AFDEELING. 

Slotbepalingen. 

63. Deze wet kan worden aangehaald ond'er-. 
den titel : ,;Bevorderingswet voor de zeemacht· 
1902"; zij treedt in werking op e·en nader door 
Ons te bepalen datum. 

Behoudens het bij het tweede lid van arti
kel 26 bepaalde, treedt met dat tijdstip buiten 
werking de wet,"iari 28 Augustus 1851 (Staats
blad . n°. 126), zooals .die herhaaldelijk ,verd 
gewijzigd. 

Wij behouden Ons·,;o_or, bij het uitvaardigen 
van algemeene maatregelen van bestuur, 
krachtens ·deze wet, tevens het tijdstip te 
bepalen, waarop die maatregelen in werking 
zullen treden. 

' WET van den 30sten December 1914 (Staats-
blad n°. 623). 

0 v e r g a n g s b e p a f i _n g e n. 

Art. 2. § a. De kapiteiris ter zee, die v66r 
1· Januari 1906 den rang van luitenant t'er zee 
der eerste klasse hebben bereikt, behoeven 
om voor ,,bevord.ering tot_ hoogeren· rang ,in 
aanmerking .te .komen, niet voldaan··te hebben 
aan den in het derde lid vari artikel 10, _-sub b,' 
10., -gestelden eisch. 

De kapiteins ter zee, die v66r-l Januari 1912. 
den rarig van kapitein-luitenarit ter zee·hebben 
bereikt, behoeven, ·om ' voor bevordering tot 
hoogeren rang in aanmerking te konien,' inede 
niet_ voldaan te. hebben aan den in het derde 
lid van artikel 10, sub b, 2°., gestelden eisch. 

·van de kapitein:luitenants ter zee, die v66r 
1 Januari' 1906 den rang van luitenant ter zee 
der eerste klasse hebben bereikt, wordt iri stede 
van den in het tweede lid van artikel io, sub b, 
geeischten diensttijd als eerste:officier, gevor- · 
derd een diensttijd als zoodanig van ten minste 
zes maailden. Deze tijd kan niet iri mindering 
konien van den in' hetzelfde lid van dat artikel 
geeischten diensttijd als bevelhebber. 

· De' Iu'itenants ter zee der eerste klasse; die 
voor 1 Januari 1906 tot dien rang werden 

._bevorderd, kunnen voor bevordering tot kapi
tein-luitenant ter zee in aanmerking komen:,. 
wanneer zij voldaan hebben aan de eischen, 
gesteld in het tot· nu toe- van kracht zijnde 
artikel 10 van de ,,B.evorderingswet voor de 
ieemacht 1902", hetwelk bij deze ,vet ,vordt 
vervangen. 

De bep11lingen van het eerste, d~rde en · 
vierde lid- zijn mede van toepa·ssing op de · · 
officie~_<m die op of ila 1 ·Jai:rnari 1906 den rang 
van luitenarit ter zee der ·eerste klasse •ftebben 
bereikt, doch die· op grond van huri <iuderdom 
van rang, in de ranglijst plaats naine1i'tusschim 
de·Iuiten:anti;' ter zee der·eerste· kiasse, die v66r 
dien· da'.tum· tot dieri rang· werd~n bevorderci..· 

. De tijd, · gedurende w·elkeii door 6fficier~ri' 
v66r de iriwerkingtredi~g van deze ,veti ha't' 

1:l* 
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bevel is gevoerd over kanonneerbooten en 
andere lichte vaartuigen, telt niet mede bij den 
geeischten: tijdsduur van het bevel over actieve 
bodems. 

§ b. Vilar de luitenants ter zee der derde 
klasse, de· hoofdofficieren van gezondheid der 
tweede klasse, de hoofdofficieren van admi
nisttatie der tweede k]asse, de officieren van 
administratie der derde klasse, de hoofd
officieren-m<1ch1nist der tweede klasse en de 
officieren-machinist der derde klasse wordt 
de tijd, gedu;ende welken zij v66r de inwerking-

, treding van deze wet gediend hebben respectie
velijk als adelborst der eerste klasse, dirigeerend 
officier van gezondheid der tweede klasse, 
inspecteur van adm.inistratie, adjunct-admi
nistrateur, inspecteur van den Marine-Stoom
vaartdienst met den rang van ka:pitein-luitenant 
ter zee en hoofdmachinist gerekend als te zijn 
doorgebrach_t onderscheidenlijk in de rangen 
in volgorde in den aanhef van dit artikel 
genoemd. 

§ c. Voor de luitenants ter zee der derde 
klassP en de officieren van administratie der 
derde klasse, die benoemd werden respectievelijk 
tot adelborst der eerste klasse en adjunct
administrateur, rekent de diensttijd, gevorderd 
bij artikel 9 en het. tweede lid van artikel 14 
der ,,Bevorderingswet voor de zeemacht 1902", 
van den datum, waarop zij tot een der laatst
genoemde rangen werden benoemd. 

§ d. Voor de officieren-machinist der derde 
klasse, die het examen voor den rang van 
hoofdmachinist met gunstigen uitslag hebben 
afgelegd, wordt dit examen aangemerkt als 
het examen voor officier-machinist de:r derde 
klasse. ' 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 Januari 
1915 (Staatsblad n°. 15). 

Mij bekend, 

De jyJ inister van Marine, 
J. J. RAllIBONNET. 

16 Januari 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van vaseline. S. 16 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van vaseline te 
verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voo:rdracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 13 Ja~rnari 1915, 
Kabinet, litt. L• ; 

· Den Raad van State g_ehoord (advies van 
14 Januari 1915, n°. 1); · 

Gezien het nader. rapporj; van Onze voor
noemde Ministers van 15 Januari 1915, Kabinet, 
litt. 06 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel.: 
De uitvoer van vaseline is verboden van den 

dag der afkondiging van dit besluit. 
Wij behouden Ons voor clit verbod tijdelijkop 

te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

·Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor. zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staa,tsblad 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 16den Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De jyJ inistei, van Oorlog; BosBOOlll. 
De 1vl iniste1· van Financien, TREUB. 

De lklin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 18 Jan. 1915.) 

18 .Januari 1915. MrssrvE van den Minister 
van Binneulan9-sche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin betreffende ver
breiding van mond- en klauwzeer door 
mili tairen. 

Ik heb de eer U wer Excelleritie te berichten, 
dat . ik het op prijs zoude stellen, indien Zij 
door tusschenkomst van de Commissarissen 
der Koningin de aandacht van de Burgemeesters 
wilde vestigen op de omstandigheid, dat in
kwartiering van militairen bi.i veehouders een 
gevaar kan opleveren voor de verspreiding van 
het mond- en klauwzeer. Deze gaan ten minste 
eenmaal per maand met verlof naar hunne 
haardsteden·. Is daar mond- en klauwzeer dan 
bestaat er kans, dat zij de smetstof overbrengen 
naar de plaatsen, waar zij zijn ingekwartierd. 

Orn dit gevaar weg te nemen, althans te be
perken, waren, voor zooveel mogelijk, veehou
ders van inkwartiering vrij te stellen. Uit den 
aard der zaak zal het in· sommige gemeenten 
niet we! mogelijk zijn geheel aari dit verzoek 
te voldoen, maar wanneer de aandacht hierop 
gevestigd wordt, vlei ik mij, dat alles zal war
den ged1tan om langs dien weg uitbreiding van 
het mond- en klauwzeer tegen te gaan; inzon
derheid zonde · door den Burgemeester aan den 
plaatselijken Commandant kunnen warden ver
zo·cht den militairen op te dragen, zoowel ter 
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plaatse van inkwartiering als ter plaatse, waar 
zij hun verlof doorbrengen, elke aanraking met 
vee te vermijden. 

In verband met het groote belang dezer zaak 
veroorloof ik mij op eene spoedige behandeling 
aan te dringen. (W. v. n. B. A.) 

18 Januari 1915. MrsslVE van den Minister 
van Oorlog aan de · commissarissen der 
Koningin betreffende tegemoetkoming in 
de reiskosten van rnilitieplichtigen. 

Het is mij gebleken, dat do01· verschillende 
. burgemeesters bet bepaalde in het Kon. be
sluit van 10 Oct. 1914, n°. ·36, en in mijne 
beschikking van 18 Nov. 1914, afcl. Dienstplicht, 
n•. 270 M;, ook wordt geacht van ,toepassing 
te zijn op verlofga11ge1·s der militie, die ter 
voldoening aan de mobilisatie-oproeping naar 
Nederland moeten t3rugkeeren of zijn terug
·gekeerd. 

Verwits aan bedoelde verlofgangers terug
betaling van reiskosten plaats heeft door de 
zorg van de militaire autoriteiten, is de mo'. 
gelijkheid niet uitgesloten, dat tengevolge van 
vorenvermelde zienswijze van burgemeesters, 
du bbele hl)taling van reiskosten plaats heeft. 

In verband hiermed_e heh ik de eer U. H.E.'G. 
te verzoeken er we! de aandacht van de bur
gemeesters der gemeenteil · in U we· provincie 
op te willen vestigen, dat de in den aanhef 
dezer vermelde bepalingen uitsluitend toepas
sing kunnen vinden ten aanzien van manschap
pen, die· in de tegenwoordige bijzondere om
standigheden zijn of alsnog worden in_qelijfd. 

(Gem.-stem.) 

18 Januari 1915. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Catz-Elixer is ,,sterke drank." 
De Kantonrechter heeft terecht de inbe-

slaggenomen Catz-Elixer als sterken drank 
beschouwd. \ 

Al ware juist, zooals requirant beweert, 
dat Catz-Elixer niet onmiddellijk voor de 
comsrimptie bestemd is, .doch dat enkel 
als .. toevoegsel •qij andere genotsdran
ken wordt' .gebezigd of als medicijn, dan 
ontrieemt dit aan de vloeistof niet 
karakter van sterken drank. 

(Drankwet art. 1.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden: Mrs. C. 0. Segers,· H. Hesse, 
H. M. A. Savelberg en Jhr. R. Feith. 

P. G., 9ierhuishouder, geboren en wo-

neµde te Leiden, requirant van cassatie 
tegen een vonnis .van de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage van 12 October 1914, waar
bij in hooger beroep, met aanvulling der 
gronden, bevestigd. is het vonnis van den 
Kanfonrechter te Leiden van 20 Juli 1914, 
bij welk · vonnis de requirant is schuldig 
ve.rklaard aan: ,,het als hoofd van .het 
bedrijf, in eene locali-teit, waarvoor een 
verlof is ·verleend, sterken drank aanwezig 
hebb.en", en, met toepassing van de artt. 
1, 50, 1 en n:0. 7, 50, 30_ der Dranli:wet, 
23 en 91 Sr., veioordeeld tot eene geld
boete van i 3 en vervangende hechtenis 
van twee dage.,_'l, met last tot teruggave 
van het overtui.gingsstuk aan den be
klaagde. 

Conclusie van den Advocaat-Genera~.l 
Mr. Bes.iei;. 

Bij het bestreden vonnis werd met eene 
kleine aanvulling der gronden, die voor 
wait ·hier volgen zal zonder belang is, be
vestigd het in eersten aanleg gewezen 
vonnis, waa:rbi.i overeenk6msti.g de telaste
legging was bewezen verklaaid, dat be
klaagde te Leiden op den_ 20en Mei 1914 
des voormiddags omstreeks kwart over 
tien uur als hoofd van het bedrijf in_ eene · 
localiteit, waarvoor een ve-rlof was ver
leend voor den verkoop van alcoholhou
den drank, anderen dan sterke~ drank 
van perceel 10 S>teenstraat · een· flesch.je 
met sterken drank - Catz-Elixer - had 
aanwezi.g gehad, ·al.smede beklaagde's 
schuld hieraan en hij was yeroordeeld. 

Bij de tijdig ingediende memorie wordt 
hierteg'en geen. bepaald · middel v_an cas
satie aan.gevoerd, doch alleen de feitelijke 
beslissing bestrede,n, dat de aanwezig be
vonden flesch ,,Catz-Elixer" - sterken 
drank zou. hebben ingehouden.. Deze beslis
sing is echter in cassatie onaantastbaar en 
kon door den Kant.onrechter worden ge
grond op de door hem· van den gehoorden 
deskundi,ge ov:ergenomen gronden, ook . dan 
zelfs, wanneer men - en terecht - met 
den requirant aan ,,sterken drank" den 
eisch stelt, dat hij .geschikt zij om op 
zich z,elf te dienen tot genotmiddel en · 
niet .slechts om bij · andere genotmiddelen 
te warden gevoegd, of als medicijn ge
bruikt te worden. 

Voorts wordt nog aangevoerd dat de 
dagvaarding niet zou omschrijven, waartoe 
de aanwezig bevonden Catz-Elixer feite-

J 
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lijk diende, hetgeen zou moeten leiden tot 
ontslag van rechtsvervolging. Dit bezwaar. 
is echter feitelijk 011gegrond voorzoover de 
da,gvaarding immers vermeldt, dat- die 
Catz-Elixer sterke drnnk, dus een genot
middel, was, terwijl de concrete bestem
min.g, welke deze waar bij den beklaagde 
had, niets afdoet - zeker met wanneer 
dezen niets anders wordt ten laste gelegd 
clan het aanwezig hebben daarvan. 

Mijne conclusie strekt derhalve tot ver
werping van het beroep. 

De Hoo·ge Raad, enz.; 

Gehoord het versla,g van den Raadsheer 
Hanlo; 

Gelet op de grieven door den requirant 
voor,gesteld bij memorie, luidende : (zie 
conclusie adv.,gen.); 

0. da:t aa,n den r,equirnnt bij de inlei
dende da,gvaardi11g is ten. laste gelegd : 

dat .l]_ij te Leiden. op 20 Mei 1914 des 
voormidda,gs omstreeks kwart over 10 uur 
als hoofd van het bedrijf in eene locali
teit waarvoor een verlof is verleend voor 
den verkoop va,n a1coholhoudenden drank, 
anderen da,n sterken drank, va,n perceel 10 
Steenstraat, een · fleschje met ·ste,ken 
drank, Ca:tz-Elixer, heeft aanwezig gehad; 

dat bij het bevestigde vonnis dit feit 
wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard, met requirmt's schuld daaraan, 
a,]smede me.t qualificatie en strafoplegging, 
zooa1s hiervoor is v.ermeld; · 

0. jV&t de eel'.ste grief betreft : 
dat blijkens het bevesti.gde vonrtis feite

lijk vaststaat, dat de ·iuhoud der· inbeslag
genomen flesch besiond uit een · donker
bruin vocht, dat bezat een sterken geur 
van specerijen en een sterken geur ·van 
alcohol; da,t die vloeistof met een bran
dende lucifer aangestoken bleek brand
baar te zijn; 

cLat ze bij distillatie overging in een 
kleurlooze aromatis.cl:\ riekende vloeistof; 
dat bedoelde vloeist6f bevatte 47.2 volame
procen.t alcohol ; 

dat de Kantonrechter door dezen drank 
te beschouwen · als ,,sterke drank" in den 
zin der Drankwe.t, waar deze geene de
finitie beva,t van. ,,sterke drank", geen 
wetsartikd heeft geschonden of verkeerd 
toegepast, en terecht de inbeslaggenomen 
Catz-Elixer als sterken drank heeft be
schouwd; 

dat nu wel door .requirant wordt be-

weerd, d'af Catz·-Elixer· niet. cmmiddellijk 
voor consUllllptie best'emd· is,. doch enkel 
als toevoe.gsel · bij' amdere· genotsdranken 
wordt gelrezigd of als· medicijn, doch dat, 
al ware· zulks. juist, d'it a:a:rr de vloeistof 
niet het karakter van steTk:en drank ont
neemt ;., 

dat atzoo de eerste grief is ongegrond ; 
0. willt de tweede· grief betreft: 
dat ook deze .grief ongegrontl is, daar 

in de- cI~gvaarding gesteld! is, dat de aan
wezi.g- bevonden Catz-Elixer sterke drank 
was, hetgeen voor de overtreding van 
art. 50 sub 7 in verband met art. 50,' 3°. 
der Drankwet voldoende is en de concrete 
bestemmin.g van dien drank hier niets, 
ter zake doet ; 

Verwerpt het beroep. 
(Ned. ,Jur.) 

18 Januari 1915. ARRES'l' van den Hoogen. 
Raad. 

Het zich in bet veld buiten openbare 
wegen. en voetpaden bevinden met Idem. 
men valt in het bij art. 33 der Vogelwet 
bedoelde verbod. en mit.sdien .ook in de 
strafbepaling van art. 36 dier wet. 

(Vogel wet art: 33; K. B. van 18 Nov. 1913 
S. 412 -art. 12.) 

Voorzitter: Mr .. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlis
singen, C. 0. Segers, H. Hesse en H.' 
M. A. Savelber,g. 

De Officier van, Justitie bij de Recht
bank te Breda, requirant vari cassatie 
tegen een vonnis van deze Rechtbank 
van 29 October 1914, voor zo6ver daarbij 
in hooger beroep, na gedeeltelijke vernieti
ging van een op 28 April 1914 door het 
Kantongerecht te Tilburg gewezen vonnis, 
P. J. de Vv., oud 31 jaren, van beroep 
wever, ,geboren te Goirle, en wonende al
·daa:r, is ontslagen van alle rechtsver
volging; zijnde h~t vo'nnis van het Kan
tongerecht door eerstgenoemd vonnis be
Vesti,gd voor zoover daarbij he.t te!ll laste 
gelegde fei-t err beklaagdes schuld o.aar
aain wetti,g en .overtuigend zijn bewezen 
verklaard. 

· Corrclusie van. clen Advocaat-Generaal 
Mr. Besier. 

Aarr den beklaagde wa,s bij inleidende 
dagvaarding ten ,laste gelegd, Adat hij op 
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tijd en plaats daar omschreven in het veld 
buite1n openbare wegen en voetpaden zich 
had bevo1nden met een klem, geschikt 
-om vogels te va:ngen, zonder dat hij een 
vergUllllling had verkregen, als bedoeld 
in art. 9 of 10 van het -K. B. van 18 
November 1913 (S. 412). Door den Kan
to1nrechter werd dit fe°it met bek)aagde's 
schuld daaraan bewezen verklaard en ge
qualificeerd als ,,het zich i,n het veld 
bui ten openbare wegei); en voetpaden met 
klemmen bevinden" en de beklaagde te 
di~r zake veroordeeld tot f 2:50 boete, bij 
gebreke va:n betaling te vervangen door 
vijf dagen hechtenis, met verbeurdverkla
ring van de inbeslaggenomen · klem. 

In hooger beroerp echter werd <lit vonnis, 
behalve voor zooveel betreft, de bewe
.zenverklaring, vernietigd, het bewezen fei{ 
niet strafbaar verklaard en de beklaa·gde 
te dien aanzien van alle rechtsvervolging 
ontslagen, en we! op _deze overweging.: 
,,dat imme.rs het bewezene oplevert eene 
overt:reding der verbodsbepaling, vervat 
in art. 12 van het K. B. van 18 No
vembeir 1913 (S. 412) en bij art. 36 der 
Vogelwet alleen overtreding der voorschrif
ten van die wet zelve wo:r:dt strafbaar 
gesteld en niet ook overtreding van de 
. vooirschriften, krachtens die wet uitg,e-· 
vaairdigd". 

Hiertegen ·is het eenig middel van cas
satie geiricM, hetwelk bij tijdig ingediende 
memorie is aangevoerd en luidt: 

,,Schending van art. 33 lid 2 der Vogel
wet (wet van 23 September 1912, S. 303) 
in verband met art. 12 van het K. B. van 
18 November 1913 (S. 412) en artt. 23 
-en 91 Sr., art. 214 Sv., en verkeenle 
toepassing van art. 216 _ Sv., door den 
.schuldigverklaal'den beklaagde, in plaats 
van hem ingevolge art. 33 lid 2 der Vogel; 
wet in verband met art. 12 van genoemd 
K. B .. te veroordeelen, te ontslaan van 
.alle rechtsvervolging". 

Oppervlakkig beschouwd, schijnt er 
tegen het bestreden vonnis niet veel in te 
brengen te zijn. Art. 33 lid 2 der Vogel
.wet 1912, alleen voorschrijvende, dat bij 
algemeene maatregel van bestuur zal \Vor
den bepaald, met welke middelen om be
schermde of schadelijke vogels te _ vangen 
of te dooden het, al ilan niet onvoorwaar
delijk, verboden zal zijn zich te bevinde:ri 
in het veld buiten openbare wegen en 
voetpaden, schijnt iilderdaad de verbods-

bepaling naar uen algemeenen maatregel 
van bestuur te verschuiven. En art. 12 
daarvan ·sluit zich. door zijn. woor
denkeus ,,het is aan ieder ... '.": verbo
den z·ich in -het veld buiten openbare we
gen en voetpaden te bevinden met o. a. 
,,klemmen" geheel bij deze opvatting aan. 
Tegen overt-reeling van dez·e verbodsbepa
ling zou dan -inderdaad geen straf bedreigd 
zijn; art. 36 der Wet bedreigt slechts 
straf tegen overtreding harer eigene voor-
schriften. _ 

Bij .nadere overweging . komt · het mij 
echter_ voor, dat het niet noodzakelijk is, 
art. -33 lid 2 d'er wet zoo te lezen, dat 
het slechts zou ··bevatten eene opdracht 
aan den Koning om de verbodsbepaling te 
geven., doch da:t men het .ook zoo kan 
verstaan, dat het verbiedt zich in het 
veld buiten openbare · wegen en voetpaden 
te .bevinden ·met zoodanige middelen om 
beschermde of schadelijke vogels te van
gen of te .dooden, als zullen worden aan
gewezen bij algeme.enen maatregel van 
bestuur, welke tevens voorwaarden zal 
kunnen stellen, bij voldoening waaraain 
het verbod niet zal gelden. Ja, wellicht 
zou n,iemand op de gedachte zijn geko
men, het voorschnifl anders te lezen, wan
neer rnaar n,i-et art. 12 van het K. B . 
in zoo verbiedende vorm was gesteld, <loch 
slecMs inhield een opsommi:ilg van , pe 
middelen, waarop het als bestaand ver
ondersteld . verbod- betrekking had, en van 
de voorwaarden, waaronde,r het niet zou 
gelden. Het is intusschen duidelijk, dat bij 
de ui tlegging van het wetsvoorschrift de 
"orm- der bepaling van het K. B. geen ge
wicht .in de schaal mag leggen. 

Beter kan de strekking van _ art. 33 
lid 2 uit zijn geschiedenis worden opge
spoord. ·Ea nu blijkt het volgende. In het 
oorspronkelijk Regeeringsontwerp kwam· 
een art. 29 voor (z.ie· Bijl. Hand. 2e 
Kamer 1910/11, . n°. 249) luidende: ,,Het 
is verboden, zich met middelen om vo
g.els -te vangen of te dooden, te bevinden 
in het veld buiten openbare wegen en 
voetpaden". Deze onmiskenbare verbods
bepa!ing werd echter bij _Memorie van Be
antwoording ingetrokken (zie BijL Hand. 
2e Kamer 1911/12 n°. 47) omdat zij te 
.algemeen .scheen en onder meer verbood 
in het v.eld gif bij zich te hebben. Bij 
de behandel.ing van het ontwerp in de 
openbare z.itting der 2e Kamer (Hand. 

! 
J 
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-1911/12 blz, 2021) is het tegenwoordige 
voorschrift ingelascht bij amendeme!lt van 
Mr. Riµk, en wel · met de uitgesproken 
bedoeJing om het de plaats te doen in
nemen van de inigetrokken' bepaling, doth 
tevens de aLgemeenheid daarvan te beper
ken op twee wijzen, nl. door de aandui
dinig der verboden vangmiddelen over te
laten aan een aJigemeenen maatregel van 
bestuur en door de mogelijkheid te openen 
om daarbij aan het verbod voorwaarden te 
verbinden, zoodat de verboden vangmidde
len toch onder bijzondere · omstandigheden 
tot een geoorloofd doel zouden kunnen 
worden aangewend. Z66 toegelicht is het 
amendement door de Re.geering overgeno -
men. De bedoelin,.g js derhalve wel degelijk 
geweest in de wet eene v-erbodsbepaiing 
te -geven, zij het ook, dat de vorm daar
van niet zeer ,gelukkig mag heeten. -En- de 
algemeene maatregel van bestuur zou ·naar 
deze bedoeling de verboden vangmiddelen 
en -de -van het verbod bevrijdende voor
waarden hebben aan te wijzen. 

Onder deze omstandi!gheden mag m. i. 
niet -worden aangenomen, dat de wetgever 
in art. 33 2e lid de verbodsbepaling naar 
den aligemeenen maatregel van bestuur 
heeft verschoven en dan nog zou hebben 
vergeten in art. 36 op de overtreding 
daarva:n ,straf te stellen, maar !n10et de ver·
bodsbepaJiTug in art. 35 zelf. worden ge
zocht, te,gen overtreding waarvan art. B6 
dan straf · bedrei,gt, zoodat de wet geen 
leemte vertoont. ' 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis 
zal worden vernietigd, voorzoover daarbij 
het in eersten aanleg gewezen vonnis 
is vernietigd en de beklaagde van alle 
rechtsvervo1ging is ontslagen, en dat 
laatstbedoeld vonnis, voorzooveel het was 

. yernieti!gd, alsnog ·zal worden bevestigd. 

De Hooge _Raad, enz. ; 

Gehoord· het versla:g van den Raadsheer 
Hesse; 

Gelet op het middel door den requirant 
voor,gesteld bij memorie, luidende : (zie 
conclusie adv.,gen.).; 

0. da,t den beklaa:gde, nu gerequireerde, 
bij de inleidende dag.vaarding is -ten laste 
gelegd : dat hij op 25 Februari 1914 des 
voormiddags om&treeks 7 ure te Tilburg 
ter plaatse ,genaamd de Rielsche weg, 
in heL veld buiten openbare ·-wegen en 
voetpaden, zich met een klem heeft be-

· vonden, ,geschikt om vogels te vangenr 
zonder dat hij, beklaagde, een vergunning 
verkregen had, als bedoeld in art. 9· 
of 10 K. B. van 18 November- 1913-
(S. 412); 

0. dat. bij het vollJllis van- het Kanton
gerecht dit feit · en . beklaagdes schuld 
daaraan bewezen zijn verklaard, het feit. 
is. gequalificeerd als : ,,het zich in het veld 
buiten openbare ·wegen en voetpaden met. 
klemmen hevinden", en de beklaagde, met. 
toepa,ssin,g van de artt. 33 en 36 naast 
41 der Vo,gelwet 1912, alsmede art. , 12: 
K: B.· van 18 November 1913 (S. 412) en 
van de artt. 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van f 2.50 en vervan
gende hechten:is van vijf- dagen met ver
beurdverklarin,g van de inheslag · genomen 
klem; 

0. dat d"it vonnis bij het aangevallen. 
vonnis is bevestigd, doch alleen voor
zoover het ten laste geleg;de foit en be
klaagdes schuld daaraan bewezen zijn ver
klaard eri voor het overige is vernietigd,. 
het bewezene niet strafbaar is verklaard 
en de beklaagde te dien aanzien van alle 
11echtsvervo1ging is ontslagen ;· 

dat t~gen di t laatste het beroep in 
cassatie is ,gericht; 

0. dat de Rechtbank haar oordeel om
trent de niet-strafbaarheid van het be
wezen feit hierop doet steunen dat het 
,,oplevert eene overtreding der verbods
bepaling vervat in art. 12. van het K .. B_ 
van 18 November 1913 (S. 412) en bii 
art. 36 der Vogelwet alleen overtreding
der voorschriften van die wet zelve wordt 
strafbaar ,gesteld, en niet ook overtreding 
van de voorschriften krachtens die wet 
uitgevaardigd"; 

0. hieromtrent: 
dat in het eerste on_twerp van de Vogel

w:et in art. 29 was bepaald : 
,,Het is verboden zich met middelen om 

vo,gels te vangen of te do6den, waarvan. 
het ,gebruik verboden .is, te bevinden in 
het veLd,. buiten openbare wegen en voet
paden"; 

terwijl art. 32 (nu 36) reeds luidde zoo
als .het thans luidt in de wet. (Bijl. 
Hand. Tweede- Kamer 1910/11 n°. ~49, 
1-2, blz. 2) ; 

dat bij het afdeelingsonderzoek van de 
Tweede Kamer ,,de bepali,ng -te algemeen. 
werd ,geacht, landbouwers, die in het 
veld· _wonen (zouden) · kunnen worden ver-
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voLgd, zonder dat he,t de bedoeling van 
de wet kan zijn", (Bijl. Hand. 1910/11 
n°. 249, 7, bi. 33); 

dat hierop bij Memorie van Ant\,roord 
door de Re.geering art. 23 ,,ter tegemoet
koming aan de tegen dit artikel geopperde 
bezwaren en uit nadere overweging dat 
het onmogelijk zoude zijn te verbieden zich 
bijvoorbeeld met ver,gif dat tot- de verboden 
doodi,n,gsmiddelen zal behooren, maar ook 
tot a,ndere doeleinden kan worden ge
bruikt, in het veld te bevinden", is inge
trokke,n (Bijl. Hand. 1911/12 n°. 47, 1, 
bi. 6); 

dat echter bij de ope,nbare behandeling 
van het gewijzigd ontwerp in de Tweede 
Kamer aan art. 29 -. thans art. 33 - bij 
een door de. _Regeering overgenomen amen
dement-Rink, de laatste zinsnede is toe
gevoegd (Ha,ndelingen 1911/12 bl. 2021); 

dat blijke,ns de toelichtin,g van het amen
dement de strekking daarvan was om di') 
,,,goede bepali.ng" van het vervallen art. 
29 ie<ts minder al,gemeen te maken ,,aan 
een te ,groote gestrenghei_d tegemoet te 
komen", en toch het ,goede doe! te hand
have,n dat bij de oorspronkelij_ke bepaling 
voorzat; 

dat nit de geschiedenis van deze zin
snede van art. 33 derhalve blijkt, dat de 
wetgever een verbodsbepaling, als art. 29 
va,n het oorspronkelijk ontw'erp inhield, 
heeft wille.n handhaven, mits beperkt tot 
die verboden middelen, welke bij een Alge
meenen Maatre,gel van Bestuur zouden 
worde,n aangewezen en zoodanige wilsui
ting in haar tekst kan worden gevonden; 

dat het beweze.n verklaarde feit der
halve valt in het bij .art. 33 bedoelde 
verbod, en mitsdien oo.k in de strafbepa
ling van art. 36, zoodat de be.klaagde bij 
het aangevallen vonnis ten onrechte vMl 
alle rechtsvervolging is ontslagen en het 
voorgestelde middel .gegrond; 

Vernieti.gt het aangevallen vonnis van· 
de Rechtbank te Breda van 29 October 
1914, voor zoover daarbij het ten taste 
van den beklaagde gewezen vonnis van 
het · Ka,ntongerecht te Tilburg van 28 April 
1914 is ver.nieti.gd en de beklaagde van 
alle rechtsvervol.ging is ontslagen ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Bevestigt alsnog ook in zoover voormeld 

vonnis van het Kantbngerecht te Tilburg. 
(Neel. Jnr.) 

19 Januari 1915. BESLUIT,' tot beschikking • 
op de aanvrage om pensioen van den oud
brugwachter in dienst der gemeente Leiden, 
J. DE GROOT. S. 17. 

'°"IJ WILHELMINA, ·ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van J. DE GROOT, oud-brugwachter in dienst 
der gemeente Leiden ; 

Gezien het advies van den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van 17 Juli 
1914, n°. 34; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
den· 18den November 1914, n°. 396; 

Gezien de Pensioenwet voor · de gemeente
ambtenaren 1913 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 15 Januari 1915; afdeeling 
Pensioenen, n°. 35; 

Overwegende, dat de. Pensioenraad voor de 
gerneente-ambtenaren · in zijn bovengerneld 
advies, Ons in overweging heeft gegeven den 
belanghebbende met ingang van 1 Maart 1914 
een jaarlijksch pensioen. .toe te kennen van 
f 336, daarbij aanvoerende dat hij bij besluit 
van burgemeester en wethouders van Leiden 
van 5 Januari 1914, met ingang van 1 Maart 
1914, eervol is bntslagen; dat zijn diensttijd, 
bedoeld in artikel 15a, der Pensioenwet voor de 
gemeente,ambtenaren 1913, van 5 maanden 
vereenigd met den overigen, volgens artikel 15b 
dier wet in aanmerking komenden, lioven den 
achttienjarigen leeftijd bewezen dienst · van 
29 jaren, 4 maanden en 2 dagen, en met den 
volgens artikel 15d in aanmerking komenden 
militairen dienst van 1 jaar 5 maanden, een 
tijdvak uitmaakt van 31 jaren, 2 maanden 
en 2 dagen; dat hij, geboren 13 Februari 1846, 
den ouderdom van 65 jaren heeft bereikt; 
dat zijn pensioengrondslag heeft bedragen : 
van 1 Maart 1909 tot en met 31 December 
1909, f 615; van 1 Januari 1910 tot en met 
31 December 1911 / 640; van 1 Januari 1912 
tot en met 28 Februari 1914, f 665, zoodat 1 / 60 

deel van de middelsom ad / 646. 66 2/a, bedoeld 
bij art.ikel 8, lste lid, der wet bedraagt / 10. 77 
7/

9
.; dat de aanvrage is ingediend binnen een 

jaar na· het tijdstip waarop het recht op pen
sioeri werd verkregen, weshalve de Pensioen
raad van oordeel is, dat hij volgens de artikelen 
3a en 15a, b en d, der wet en Ons besluit van 
1 December 1913 (Stdatsblcid n°. 420) recht 
heeft op een pensioen van / 335. 965 ; 

dat belanghebbende, nadat het advies van 
den Pensioenraad hem in afschrift was mede
gedeeld, het verlangen heeft te kennen gegeve~, 
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dat omtrent zijn bezwaar dat bij de berekening 
van zijn pensioen niet als diensttijd is aange
merkt het tijdvak van 1 Mei 1883 tot 29 Mei 
1884, gedurende hetwelk hij reeds als · brug
wachter in vasten dienst der gemeente Leiden 
was; het gevoelen mocht worden 1ngewonnen 

. van . de Afdeeling van den Raad van State 
voor de -geschillen van Bestuur ; · 

Overwegende dat, krachtens het vierde lid 
van artikel 62 der Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913, Onze Minister van 
Financiiin de tijdvakken vaststelt die, als _y66r. 
1 ·october 1913 in gemeentelijke betrekkingen 
in den z.in dier wet doorgebracht, voor pensioen 
kunnen worden ingekocht ; 

dat bij beschikking ·van 17 Augustus 1914, 
afdeeling Pensioenen, n°. 55, de toenmalige 
Minister van Financien. heeft bepaald, dat het 
tijdvak v_an 29 Mei 1884, tot 1 October 1913, 
gedurende hetwelk reclamant de gemeente 
Leiden als brugwachter heeft geq.iend voor 
pensioen kan worden ingekocht ; 

dat derhalve nu niet eenig, aan 29 Mei 1884 
voorafgaand tijdvak -~ij de regeling van zijn 
pensioen als diensttijd in aanmerking kan 
komen en hem alzoo overeenkomstig het 
ad vies van den Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren pensioen moet worden ver!eend 
over een diensttijd van 31 jai:en, 2 maanden en 
2 dagen, tot· een bedrag van / 3~6 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan J. DE GROOT, oud-brugwachter 2de 

klasse te Leiden op grond van de artikelen 3a 
en 15a, b en d, der Pensioenwet de gemeente
ambtenaren 1913, met ingang van l 1Maart 1914 
een jaarlijksch pensioen ten laste. van het 
pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren, 
toe te kennen ten bedrage van / 336. 

Onze Minister van Financien is be!ast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en tegelijk met het rapport van dien 
Minister in de Staatscourant za] worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State (Afdeeling voor de geschil
len van Bestuur), aan de Algemeene Reken
kamer, aan den Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren en aan den directeur van het pen
sioenfonds voor de gemeente-ambtenaren. 

's Gravenhage, den 19den Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De JJ1iriister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 12 Fe9r. 1915.) 

19 Januari 1915. BESLUIT, houdende het in 
staat van b~leg verklaren van v·erschillende 
gemeenten. _S. 18. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den Raad van Ministers 

·van 18 Januari, 1915; 
· Ge!et op art. 1 van de wet van 23 Mei 1899 

(Staatsblad n°. 128) ; 
Gezien Ons besluit van 30 Juli 1914,, n°. 72; 

Hebben goedgevonden en verstaan : _ 
te bepalen, dat · met ingang van heden in 

staat van beleg warden verklaard de navolgende 
gemeenten: 

in de Provincie Groningen : 
Groningen. 

in de Provincie Friesland : 
Gaasterland. Hemelumer Oldephaerti en 

Noordwolde. Lemsterland Sloten. Stavoren. 
in ·de Provincie Gelderland : 

Balgoy. Beuningen. Doornspijk. Elburg. 
Ermelo. Harderwijk. · Oldebroek. Overasselt. 
Wijchen. 

in de Provincie Utrecht: 
Amersfoort. Leusden. Soest. Zeist. 

in de Provincie N oordholland : 
Uric 

in _de Provincie Zuidholland : 
Bodegraven. 

in de Provincie N oordbrabant : 
. Beers. Beugen en Rijkevoort. ,Boxmeer. Cuyk 

en St. Agatha. Echaren. Gassel. Grave. Haps. 
Linden. Maashees en Overloon. Oeffelt. Oploo, 
St. Anthonis en Ledeaoker. Sambeek. Velp. 
Vierlingsbeek. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken, van Finanoien, van · 
Waterstaat, van Landbouw; Nijverheid en 
Handel en.van Kolonien zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden · geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de-Algemeene 
Rekenkamer. · 

's Gravenhage, den 19den Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De tijdelijke Voorzitter v. d. Raad van 1l!I inisters, 
. CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1915.) 

19 Januari 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvo'er van chilisalpeter, kalksalpeter, 
·ka]kstikstof, stikstofkalk, zwavelzuren am
moniak, ~mmoniaksuperphosphaat, guano 
en andere stikstofhoudende meststoffen. 
s. 19. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van chilisalpeter, 
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kalksalpeter, kalkstikstof, stikstofkalk, zwavel
zuren ammoniak, ammoniaksuperphosphaat, 
guano en ·andere stikstofhoudende meststoffen 
te verbieden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog,_ va,n. Financien en va~ Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 14 Januari 1915, 
Kabinet Litt. F 5, 

Den Ra1:1d van State gehoord (advies v1:1n 
18 Januari 1915, n°. 1); 

Ge:zien het .nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 18.Januari 1915, Kabinet, 
Litt. IJ6 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, onder 
intrekking van Onze besluiten van· 6 November 
1914 (Staatsblad n°. 522) en van 21 November 
1914 (Staatsblad n°. 541), te bepalen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van chilisalpeter, kalksalpeter, 

kalkstikstof, stikstofkalk, zwavelzuren ammo
niak, ammoniaksuperpb:ospbaat, guano en 
andere stikstofhoudende meststoffen is verbo
den van den dag der afkondiging van dit besluit. 

. Wij behouden· Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen-daarvan 
ontheffing to doen verleenen. 

Onze Ministers van· Oorlog, van Financien 
en_ van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden gepla,atst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan .den Raad van State. 

's Gravenhage, den 19den Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Oorlog, BosBoOM. 
De ~Minister van Financien, TREUB. 

De 1vlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. · 

(Uitgeg. 19 Jan. 1915.)· 

19 Januari 1915.- BESLUIT, ho~dende verbod 
van uitvoer van hars en terpentijn, S. 20. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

:staat noodig ,is, den uitvoer van hars en -terpen
tijn te verbieden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
-Olad n°. 344) ; · 

Op de. voordracht van Onze Ministers van 
-Oorlog, v;i,n Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en .Handel van -14 Januari 1915,. 
Xabinet, Litt. G5,' 

Den Raad van State gehoord '(advies van 
18 Januari 1915, n°. 2); 
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Gezien het nader ra,pport, van Onze vpor
noemde Ministers van 18 Januari i915; Kabinet, 
Litt. IJ6 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van hars en terpentijn is _verboden 
van den dag der afkondiging van dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op t~ heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van 0orlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid. en Handel zijn, 
ieder vcior zooveel· hem betreft, belast met de 

·uitvoering van dit besluit; d1:1t in het Staatsblad 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden ·aan den Raad van State. 

's Gravenhage,:den 19den Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De 111 inister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitg~g. 19 Jan. 1915.) 

19 Janiiari 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer ;an superphosphaat. S. 21. 

(Tekst als S. 20.) 

19 Jain,ari 1915. - BESLUIT, ho•1dende ·beslis-. 
sing, dat _van eene beslissing van Gedepu
teerde _Staten, genomen in booger beroe.p 
kracbtens art. 30, tweede lid der Drankwet; 
geen beroep op de Kroon openstaat, 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J: D. PoNSEN te Rotterdam tegen bet besluit 
van Gedep. Staten van Fries/and van 9 Maart 
1914, n•. 1, 2° Afd., waarbij, met vernietiging 
van het besluit van Bnrgemeester en Wethou
ders van Leeuwarden van 29 November 1913, 
n•. 21!29/987, alsnog is ingetr~kken de te zijnen 
·name.- staande v-ergunning vo_or ·den verkoop 
van sterken drank iii het klein voor het perceel 
Zuide,:p/ein n°. 105 te Leernvarden; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, geboord, advier.en ,·an 
5 Augustus 1914, n°. :J95 en 30 December 1914, 
no. 295/71 ; · 

Op de voordracht nm Onr.en .il'linistcr van 
Binnenlandsche Zaken v:tn 15 ,fanuari 1915, 
n°. 363, afd. Volksgezondheicl en Armwezen; 

O,·erwegende: dat vim eene be;Jissing van 
Gedep. Staten, genomen in hoogcr beroep, 
kracbtens art. 30, 2~ lid, der Drunkwe·t. geen 
beroep bij--Ons opelistaat; 

Gezhm de Drankwet : 

I 

I 
I 
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Hebben goedgevonden en Yerstaan : 
den appellant in zijn beroep niet-ontvankelijk 

te verklaren ; 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v.'D. B. A.) 

Daar Staalsblad n°. 22 blj het ter perse gaan 
van dit vel, 30 Juni 1915, nag niet ver
schenen is, zal het aan het slot van (/-ezen 
jaargang worden opgenomen. 

20 Januari 1915. MISSIVE :van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Oommis• 
sarissen der Koningin betreffende uittocht· 
,;an Belgische vluchtelingen naar Engeland. 

De opperbevelhebber van Land- en Zee
macht deelcle mij mede, dat de Minister van 
Oorlog zijne aanclacht gevestigd had op een 
middel, dat de controle, die, zooals U H.E.G. 
bekend is, in de vertrekhavens door het mili
tair gezag _geschiedt ten opzichte van de naar 
Engeland vertrekkende Belgen van dienst
plichtigen leeftijd, zeer zou verbeteren, waar 
het betreft aan ontvluchte ge'interneerden te 
beletten ons land te verlaten._ Deze personen 
toch zullen in dtJn regel reizen onder valsche 
papieren en -valschen naam. De Minister van 
Oorlog gaf den Opperbevelhebber van Land, 
err Zeemacht het denkbeeld in overweging te 
bepalen; dat geen mannelijke Belgen van dienst
plichtigen leeftijd tot vertrek zouden warden 
toegelaten clan op vertoon van een certificaat, 
afgegeven door het bestuur of het hoofd der 
politie in de gemeente, waar de vluchteling heeft 
vertoefd, behelzende de noodige gegevens om 
de identiteit vast te stellen en daarenboven 
voorzien van een opgeplakt portret van den 
betrokkene; het certificaat afgestempeld zoo
danig, dat een leesbaar ged·eelte van dat stempel 
op het portret val t. 

Ik zouda het op prijs stellen zoo U H.E.G. 
het bovenstaande alsnog · spoedig ter kennis 
wilcle brengen aan de burgemeesters. in uwe 
provincie, onder .uitnoodiging dieno_vereen
komstig te willen doen hundelen. 

De 111inister van Binnenlandsche Zaken. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

22 Januari 1915. BESLUIT, tot nadere regeling 
van de waarneming der functien van de 
provoosten-geweldigen in de militaire 
auditien en van de dienstverhouding van 
den pwvoost-geweldige tot den President 
w.an den Krijgsraad en tot deri·. Auditeur
Militair. B. 23. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Oorlog vaµ den 2lsten Septem
ber 1914, 4de Afdeeling, n°. 500, en van 30 Sep
tember 1914, Iste Afdeeling, n°. 2; 

Overwegende, dat het gewenscht is nader 
te regelen de waarneming der functien van de 
provoosten-geweldigen in de militaire auditien 1 
en de dienstverhouding va.n den provoost
geweldige tot den President van den Krijgs
raad en tot den Auditeur-Militair ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 8stew December 1914, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Justitie en van Oorlog van den 22sten 
December 1914, 4de Afdeeling; n°. 514, en 
van a.en· 19den Januari 1915, Iste Afdeeling, 

n°. 4; 
_Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. In te trekken het Koninklijk ·besluit 
van 28 Februari 1827 n°. 111, houdende be
palingen omtrent de waarnemmg der functien 
van deurwaarders en provoosten-geweldigen 
bij de militaire justitie, en verder alle Konink
lijke besluiten waarbij de bezoldiging der pro
voosten-gew.eldigen geregeld is. 

2. Aan artikel 2 van Ons besluit van den 
15den September 1913 (Staatsblad n°. 368) 
wordt toegevoegd een tweede lid, luidende : 

De bode is' tevens belast met de waarneming 
der functien van provoost-geweldige bij de 
militaire auditie, behoorende bij den Krijgsraad 
waarbij hij aangesteld is". 

3. Tusschen het eerste en het tweede lid 
van artikel 4 van Ons in het vorig artikel 
vermeld besluit wordt gevoegd een nieuw lid, 
luidende : ,,De waarneming door den bode van 
de functien van provoost-geweldige wordt 
geregeld door den President van den Krijgsraad 
en door den Auditeur-Militair in onderling 
overleg". 

•Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblarl. 
zal warden geplaatst, en waarvan afschrift zal. 
warden gezonden aan den Raad van State en 
aan de· Algemeene Rekenkamer. · 

's Gravenhage, den 22sten Januari 1915. 

WILHELMINA. 

De 111inister van Justitie, B. ORT. 

De 11Iinister van Oorlog, BosBOOM. 

(Uitgeg. 2 Febr. 1915.) 
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22 Januari 1~15. BESLUIT, 'tot schorsing van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbraba:rit d.d. 14 Januari 1915 G, 
n°. 168, lste afdeeling, strekkende tot 
wegneming van electrische geleidingen 
over openbare wegen der gemeente Breda. 
s. 24. 

Gescho,-.•t tot 1 .Juli 1915. 

22 Janurrri i915, B~sLUIT, boudende b,eslis
sing dat: 

afwijzing van een verzoek om pe-nsioen 
om een der redenen, genoemd in art. 7, 
eerste lid der Pensioen wet voor de ge. 
meente-ambtenaren 1913; · 

een vernoek om toekenning V\'(n eene 
toelage, volgens het tweede lid.van gemeld 
art. 7, gaat buiten het ingesteld beroep om. · 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen 

van H. H: DE LANGE; te Kainpen", gewezen 
doodgraver der Algemeene Begraafplauts al
daar; 

Gezien het . ad vies van den Pensioenraad 
voqr de gemeente-ambtenaren van 12 Septem-. 
ber,_ no. 4; 

Dim Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scbillen van .Bestuur, geboord, ad vies van 6 Ja
nuari 1915, n°. 490; 

Op de voordracbt van Onzen 1"Iinister van 
Financien van 19 Januari 1915, n°. 36, afd .. 

-Pensioenen; 
Overwegende: dat de Pensioe.nraad voor' de 

gemeente-ambtenaren in ziin voormeld advies 
Ons in o;verweging beeft gegeven den belang
h cbbende', met ingang van 12 Juni 1914 een 
jaarlijlrnch pensioen toe te kennen van/ 313.-, 
daarbij aanvoerendP, dat hij bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Kampen van 
15 .Juni 1914 met ingang van 12 Juni 1914 eer
vol is ontslagen; dat zijn diensttijd bedoeld in 
art. 15a dei· ·Pensicienwet ·voor de ge1:rieente
ambtenaren 1913 van 8 maanden en 11 dagen, 
vereenigd met den overigen, volgens art. 15b 
dier wet in aanmerking komenden dienst van 
36 jaren, 9 maanden, een tijdvak uitrnaakt van 
37 jaren, 5 maanden en l1 dagen; dat hij, ge
boren,1 Februari 1846, den leeftijd van 65 jaren 
heeft bereikt; dat zijn pensioensgrondslag van 
1 October 1913 tot en met 11 Juni 1914 en de 
gednrende bet tijdvak van 12 Juni 1909 tot en 
met 30 September 1913 genoten. wedde f 500.~ 
per jaar hebben bedragen, zoodat 1 / 60 • deel van 
de middelsom, bedoeld bij art. 8, 1 • lid der wet 
bedraagt/ 8.331/ 3 ; dat de aanvrage is ingediend 
binuen een jaar na bet tijdstip, waarop bet 

recht op JJensioen ·werd verkregen, weshalve d,e 
Pensioenraad van oordeel is, dat bij volgens de 
artt. 3a en 15a en b der wet recbt heeft op een 
pensioen van f 312.06; 

dat Onze Minister van Financien zich met 
bet advies van den Pensioenraad niet kan ver
eenigen, daar hij van meening is dat het ontslag 
gege'l"en is om een der redenen vermeld in art. 7 
der Pensioei:twet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 e~ derbaive op de pensioensaanvrage af
wijzend moet warden beschikt. 

Overwegende: dat wel is waar H. H. DE 
LANGE, op zijn verzoek is ontslagen als dood
graver der gemeento Kampen, maar 'dat: blij- _ 
kens een scbrijven van Burgemeester en Wet
bonders dier gemeente, wa!l;rvan de inhoud door 
den belanghebbende t_er open bare -vergadering 
van,. de ,Afdeelirig van den Raad·,,vari. State voor:_ · 
de Geschillen van Bestuur is be~estigd tot· 
bet verzoek van ontslag aanleiding heeft ge
geven_een door den verzoeker bedreven feit dat 
moet warden gerangschikt onder de feiten welke 
or:tslag om een der redenen vei-meld in art. 7 
-der bovengenoemde Pensioenwet tengevolge 
hebben; 

dat mitsdien voor den belanghebbencj.e., naar 
luid, van art. 7 der· ,meergenoemde wet, het 
recbt op pensioen is verloren gegaan; 
- Overwegende·: wat betreft bet verzoek van 

den belangbebbende om toekenning van een 
toelage volgens bet 2• lid van art. 7 der meer: 
genoemde wet,· dat dit verzoek buiten dit be
roep omgaat; 

_. Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklareri dat bet verzoek van H. H. DE 

LANGE te ·Kampen, gewezen doodgraver der· 
Algemeene Begraafplaats aldaar, om toeken
ning van pensioen, niet vatbaar is voor inwil-. 
liging. 
· Onze Minister van Financjen is belast enz. 

(W. v. D. B. A.) 

23 Januari 1915. BESLUIT, houden:de bepalin
gen betreffende de voorbereiding en de 
regeling van de samenwerking tusschen 
den burgerlijken en den militairen telegraaf
en telefoondienst in t\jden van oorlog en 
van oorlogsgevaar en andere buitengewone 
omstandigbeden. S. 25. 

Wr.J WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenscbappelijke . voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Waterstaat en 
van Marine, van 30 December 1914, ·Kabinet 
Litt. E137 ; 12 Januari 1915, n°. 16, Afdeeling 
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Posterijen en '.1.elegrafie; 21 Januari 1915, 
bureau S.- 'n°. 51: 

Gezien Ons besluit van 2 l\iei -J 912 (8taats
blad n°. 167) ; 

Over.wegeride dat het wenschelijk is, de 
voorbereiding· in vredestijd van ·de samen
werking tusschen den burgerlijken en militairen 
telegrnaf- en telefoondienst in tijden van oorlog 
en van ool'logsgevaar en andere buitengewone· 
omstann.igheden, alsmede de regeling van die· 
samenwerking te herzien en nader vast te stellen; 

Hebben goedgevondcn en verstaan: · 
I. In te trekken Ons besluit van 2 l\iei 1912 

(8taatsblad no. 167). 
II.- Te bepalen : 
Art. 1-. Tot, bevo,dering van : 
a. de voorb.ereiding in vredi,stijd van de 

goede tegelirig van den telegraaf- en telefo'on
di_enst van .. iand- en· zeemacht in tijden ·van·· 
oorlog en -van oorlogsgevaa'r en andere buiten
gewone omstandigheden, in het bijzonder van 
de richtige samenwerking· tusschen den militai-

. ren- en .den· Rijkstelegraaf- en telefoondienst, 
wordt aan den Chef van den Generalen Staf -
toegevoegd eene telegraafcommissie ; 

b. de onder a bedoelue samenwerking worden 
in t1jden- yan oorlog en yan oorlogsgevaar en· 
andere buitengewone omstandigheden naar 
in dit besluit te stellen regelen 'Hoofdambte
naren en Ambtenaren van ·den Jl,ijkstelegraaf
dienst - in dit besluit verder als ambteharen 
van dien dienst aangeduid - aan onderdeelen 
van Onze weermacht toegevoegd. · 

-2. De iri artikel 1 onder a bedoelde Com
missie b~staat uit : 

Voorzitter, tevens lid : de voor het geval van 
mobilisatie aangewezen Directeur _van het 

'Etapperr- en Verkeerswezen; 
Ondervoorzitter, tevens lid : een door Onzen 

Minister vall; Waterstaat aan te wijzen Hoofd
ambtenaar van den Rijkstelegraafdienst ; 

Leden: twee officieren van het wapen der 
Genie, aan te w~zen door Onzen l\iinist-er van 
Oodog ; een Hoofdofficier van de _·zeemacht, 
aan•te wijz6n door Onzen Minister van··Marine; 
eefr Hoof dam btenaar of Ambtenaa'r van den 
Technisolien' ilienst ·- , an den Rijkstelegraaf
dienst, aan te wtjzen door Onzen Minister van 
Waterst·aat; 

Secretaris·: een:· door Onzen l\iinist~r van 
Waterstaat aan te w~jzen Ambtcnaar van den 
Ri.ikstelegraafdienst: 

Aan de zitt.ingen· der Commissie kunnen \Toor 
bijzondere· irevallen,. a]s· advi8eerende le,den; 
deelnenien : 

a: de' in artikel .1 orider b bedoclde· boofd: 

ambtenaten ·en ambtenaren, v_oor zoover deze· 
niet reeds lid van de Coril.missie zijn; 

b. de officieren, aan wic b'.j mobifaatie bij 
den rn\Jit,aiJ"en telegra.a.fdienst eerte fui;i.ctie is 
aangewezen. 

De vorenvermelde leden en adv:iseerende 
leden en de secretari• worden door de betrokken 
autoriteiten, voor·zooveel noodig, in de gelegen- · 
beid gesteld .tot het verrichten van den ,ubeid 
tert behoe, e van het in artikel 1 omschreven 
doe!. 

3. De in artikel 1 onder a bedoelde Com
missie is, onder algemeen toezicht van den 
Chef van den Generalen Staf, bevoegd tot het 
voeren van · dienstcorrespondentie met Onze 
Departel)lenten van algemeen bestuur, met de 
spciorweg- en tramwegmaatschappijen, met de 
provinciale en gemeentebesturen en met de 
bestuurders van onder particulier beheer 
staande telegrafen en telefonen. 

Voor meerbedoelde Commis.,ie wordt vast
gesteld de als bijlage bij dit besluit gevoegde 
instructie. 

4. Zoodra bij mobilisatie tot de ;orming van 
het Algeween Hoofdkwartier wordt overgegaan, 
wordt de Commissie als zoodanig ontbonden en 
worden de in artikel .2 _bedoelde hoofdambte
naren en -am btenaren, gewezeh leden en 
secretaris der ·Commissie, opgenomen in de 
organi~atie van dat Hoofdkwartier. 

5. Behalve aan het Algemeen Hoofd
kwartier, overeenkomstig het bepaalde bij -
artikel 4, kunn':ln aan Onze weermacht_ op voet 
van oo'rlog, ambtenaren, ,als ,bedoeld in artikel 1 · 
onder b, worden toegevoegd aan-de navernielde 
onderdeelen : · 

het Hoofdkwartier van het Veldleger; · 
de Stafkwartieren van de Divisien ; 
het Stafkwartier van de Cavaleriebrigade; 
de · Hoofdkwartieren van de Linien en 

Stellingen. 
-De in het vorig lid bedoelde ambtenaren van 

den Rijkstelegraafdienst warden voor een der 
in dat· lid vermelde onderdeelen Onzer weer
macht :t'eed:-i in· , redestijd aangewezen door 
den Directeur-Generaal der Post.erijen en 
Telegrafie in overleg met den Obef_ van den 
Generalen Staf en naarmate deze zulks noodig 
acht. 

-6. Zoodra bij mobilisatie tot de vorming 
van de in artikel 5 bedoelde Hoofd- en Staf
kwa,rtieren wordt overgegaan, worden de daar
voor aangewezen ambtenaren opgenomen in 
de organisatie van die Hoofd- en Stafkwar: 
tieren. 

7; Voor de in artikel 1 onder b bedoelde 

I 
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ambtenaren van den Rijkstelegraafdiensf zal 
door Ons eene inRtructie worden vastgesteld. 

8. Zoodra de toestand is ingetreden, be
doeld bij·_artikel 18·van·de Wet•van 11 Januari 
1904 '(Staatsblad 1:1°. '7);' alsmede . ingeval .van 
afkondiging van den staat yan beleg, kan. de 
mili~aire Chef, die de werkzaamheden van de 
in artikel 1 onder b bedoelde ambtenaren van 
den Rijkstelegraafdienst regelt, aan deze ambte-· 
naren de bevoegdheid verleenen - een en 
antler overeenkomstig de regelen, daaromtrent 
in de· in artikel 7 bedoelde fostructie vast te 
stellen ~ om, ter bevordering van den goeden 
gang van den militairen telegraafdienst, zonder 
boogere tuss\lhenkomst, de noodige bevelen te 
verstrekken aan het. personee] van den Rijks
en particu!ieren telegraaf-. en telefoondienst; 
en om te. beschikken over het aan laatstbedoelde 
diensten verbonden,·.personeel en ,matevieel. 

9. · Zoodra. de toestand is ingetreden; als 
bedoeld in den aanhef van .artikel· 8, is al het 
personeel van de Rijks- en partiouliere tele
graaf- .en telefoondiensten gehouden, onver. 
wijld aan de - door de in artikel 1 onder b 
bedoelde ambtenaren · namens de militafre 
autoriteit, verntrektc - bevelen te voldoen, 
ook zelfs wanneer gemeend worqt, . dat zulks 
in strijd is met de bestaande _ voorschriften of 
van h·oogerhand verstrekte .bevelen, met <lien. 
verstande, dat daarvan langs den hierarchieken 
weg meded·eeling zal worden gedaan· aan den 
Directeur-Generaal der Posterijen.en- Telegrafie. 

Onze Ministers van Oorlog, van Waterstaat· 
en: van .Marine zijn- b~last met de uitv~ering 
van .<lit .be.sl,uit, hetwelk, in het: Stµ(ftsblad zal: 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezond.en aan de Algemeene Reken,· 
kamer. 

's G.ravenhage, den 23sten Januari 1915. 
'WILHELMI~A. 

De ~Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De lYlinister van Waterstaat, C. LELY. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

( Uitgeg. 3 Febr. 1915.) 

BIJLAGE. 

INSTR UC TIE 

voor de Commissie, belast met de_ voorbe
reiding van den telegraaf- en telefoondienst in 
tijden van oorlog e~ van .. oorlogsgevaar en 
andere buitengewone omstandigheden. 

(Telegraafcommissie. i' 
Art. 1. In deze instructie worden verstaan : 
onder telegraaf : telegraaf en telefoon ; 
onder R{j ks- en overige telegraafdiensten : de 

burgerlijke Rijkstelegraafdienst; alsmede · de 
telegraafdienste11, van spoorwegmaa tscha ppijen, 
van gemeenten, ,van_ bijzondere ondernemingen 
en van . particu_lier:en. 

2. De aan'de Co~missie op te.d~agen .. arbeid 
is gericht op voorbereiding van hetgeen, in 
tijden van oorlog, van oorlogsgevaar en andere 

. buitengewone 'omstandigheden, van het tele
grafisch verkeer ten behoeve van de weermacht 
ver!angd moet .-kunnen worden. De regeling 
van den militairen telegraafdienst buiten 
gemeenschap met de Rijks- en overige telegraaf
diensten, alsmede de niet-militaire telegraaf
diensten - voor zoover daarmede geene rnili
taire belangen gemoeid zijn. - vallen buiten 
den kr:ing. van de werkzaamheden .der Corn
missie. Intusschen houdt zij _zich op de hoogte 
van de wijzigingen ·in de. telegraafnetten van · 
den . milit!),fren- . en den Rijkstelegraafdienst 
en .van de wijzigingen in de htrichting di~r 

, diensten, waartoe aan de Conimissie door die 
diensten alle noodjge gegevens worden verstrekt. 

Eveneens -houdt · de Coi:nmissie zich op. de, 
hoogte van de uitgeb,reidheid en de ligging van,. 
en den dienst bij a.lie anderp, telegrafen. 

3. Bij ,ille voorbereid~gen zal de Corn -
missie in het, qog houden, dat, ook .in· tijd van 
oorlog_ en van oorlogsgevaar en .andere buiten
gewone onistandigheden, als wanneer het ge
bruik der telegrafen ter beschikking van het_. 
militair gez_ag wordt gesteld, de geregelde gang 
van zaken bij de Rijks- en overige• telegraaf
diensten niet meer verstoord wordt . dan met 
het oog- op de militaire _belangen bepaald onver-

• mijd~Iijk i~, -teljw,jl; de l b~stµ,llrders en :;verdere . , 
anibtl)riaren en· beambten ,van deze diensten. 
belast hlijven met de. uitvoering van den diensti, 
in_het gewone dienstv1Jrband, _tenzii bijzon,der~.· 
en dringende omsts1ndigheden wijziging nood. 
zalielijk 'makE)n. 

4. , In v~rband met het in de voorgaande 
artikelen vermelde, bewerkt de. Comrnissie 
de noodige, aan de betrokken autoriteiten _in 
te dienen. voorstellen, betreffende : • 

a... uitbroiding of ·wijziging v,m het Rijks
telegraafnet,. opdat_te alien tijdt;i met de militaire 
b_elangen rekening ·_gehouden zal knnnen_ 
Worden; 

b.. het bepalen, welke telegr-aafdiaden_ van. 
den Rijkstdegraafdienst, in geval van mobili
satie, of• op aanvraag -van de m,~itaire _autori
teiten eventueel reeds v66r . dat het besluit 
daartoe·- gen.omen. is, ter beschikking van den 
militairen tEllegraafdienst moeten worden. ge
steld, zoomede in- welke rijkstelegraafdraden 
in dat geval militaire t!c'legraaftoestellen zullen I 

' 
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-w,,rden opgenomen, en het ter kennis brengen 
-van het bovenstaande aan het betrokken 
:personcel van den Rijkstelegraafdienst ; 

c. de voorbereiding voor bet maken van 
-tijdelijke verbindingen en het inricbten van 
-tijdelijke telegraafkantoren ; 

d. het voorbereiden van maatregelen, tot 
-voorziening in tijden van oorlog en van oorlogs
gevaar door den Rijkstelegraafdienst in tekoi;t 
aan personed en materieel voor de ,uitoefening 
van den militairen telegraafdienst, en meer 
in het hjzonder met betrekking tot het mate
.rieel: 

het aanwijzen van· de plaatsen, waar depots 
..-an telegraafmaterieel, niet hehoorende tot den 
·militairen telegraafdienst, bij mobilisatie moeten 
·worden gevestigd, welke hoe:veellieden en 
,soorten van dit materieel in die depots aan
.vezig 111.0eten zijn, en op welke wijze de aan
·vrage, de verstrekking en de aanvulling daaruit 
.moet geschieden ; · 

de wijze, waarop, de • verdeeling. van het 
·telegraafmaterieel buiten de depots bij mobili
·satie behoort te geschieden, ten einde te voor
:komen, dat de vijand daarop gemakkelijk 
,beslag zoude kunnen leggen ; 

e. het · voorbereiden van maatregelen, tot 
-voorziening .van· militaire zijde in tekort aan 
personeel en materieel bij den Rijkstelegraaf
•dienst in buitengewone omstandigheden ; 

'f. het brengen van· de_ noodige eenheid -in 
de voorschriften : 

betreffende de berichtenwisseling bij de 
Rijks- en militaire telegraafdiensten, ter be
vordering van bet o .erdragen van telegram men 
van den eenen dienst naar den anderen ; 

betreffende het voeren van gesprekken op 
militaire- in verbinding met Rijkstelefoon
netten en omgekeerd; 

een en antler voor: zoover daarin door de 
·.bestaal).de voorschriften.niet in voldoende mate 
·wordt voorzien ; 

g. het geven van• algemeene of bijzondere 
instructien aan het personeel van ·den. Rijks
-telegraafdienst, omtrent hunne- verhoudingen 
in tijden van oorlog en van oorlogsgevaar, ten 
-0pzichte van het personeel van den militairen 
telegraafdienst en ten opzichte van de militaire 
.autoriteit,en, overeenkomstig artikel 18 der 
Wet van 11 Januari 1904 (Staat~blad n~. 7), 
-de artikelen 2i en 38 der Wet va,n den 23sten 
Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) ; 

h. het -vaststellen van de maatregelen tot 
·voorbereiding voor de onbruikbaarmaking 
-door militairen van de telegrafische gemeen
.schap bij· de nadering van den vijand; 

·i. het geven van instructien aan het personeel 
van den Rij1tstelegraafdienst· op kantoren, 
gelegen in of nab~ bet gebied, waarin de vijand 
ishinnengedrongen, hoe in dat ge, al te handelen, 
en· hoe, wanneer dat personeel de kantoren 
moet verlaten ; 

It. hetgeen, in den zin van hetgeen 'h.iervoren 
onder a-h is vermeld, zal behooren te ge
schieden of ·te worden voorbereid met betrek
king tot andere dan militaire-- en Rjjkstele
grafen; 

l. alles wat verder noodig zal wezen, opdat 
aan de militaire eischen ten aanzien ·van het 
telegrafisch verkeer - voor zoover daarin niet 
door den militairen telegraafdienst kan worden 
voorzien - zoo goed mogelijk worde voldaan, 
waaronder alszoo ook begrepen is het in gereed
heid brengen en- op de hoogte van den tijd 
houden van de inlichtingen, waaraan de 
autoriteiten, belast met het militair gezag, 
als bedoeld in artikel 7· der Wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128), bij hun optreden 
behoefte zullen hebben. 

5. Bij de voorstellen, welke door de Com
missie · worden aanhangig gemaakt, en aan 
welker uitvoering kosten zullen zijn verbonden, 
moet door haar worden overgelegd een gemoti
veerd overzicht van de wijze, waarop naar hare 
meening die kosten · over de verscbiliende 
Departementen van Algemeen Bestuur behooren 
te worden verdeeld. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
23 Januari 1915 (Staatsblad n°. 25). 

Ons bekend, 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

·De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

De Minister van 1Warine, J. J. RAMBONNET. 

.25 ,Tanwtri. ,1915, .. A..RREST, van. den Hoogen 
Raad. 

Beteekenis van het begrip ,,veld" in 
art. 33 der Vogelwet. 

Nu de rechtbank als feitelijk vaststaande 
aannam, dat bet terrein, waar de beklaagde 
zich met de netten bevond niet is te be
scbouwen als strand der zee noch als aan
wassen, gorsingen en scborren, a~n dat 
strand aangespoeld, doch als de bode1n -
zij · bet clan ook de door aanslijking ver
hoogde boJem - der zee, dus de zee zelve, 
heeft zij bieruit terecht afgeleid, dat de 
beklaagde ,,;ich niet in bet veld heeft be
vonden. 

(Vugclwet art. 33.) 
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Voorzitter :· l\'k A: M. B. Hanlo. 

Ra'c'len : · Mrs. · A. .Fentener van · V)is
singen, .H.· Hess-e, H .. M. A. Savelberg en 
Jhr, R. Feith. 

De Off. van Jnst. bi.i de. Arr.-Rechtbank 
te -Groningen, reqniraht van cassatie tegen 
ee11 'vonnis di.er _Rechtbank van· 5 Novem
ber 1914. waarbij met verbetering ·van 
gronden. in hcioger beroc11 is bevestigd: een 
vonnis ,;an den Kantonre~hter ·te On'der
deri.dam van 4 Juli ·1914, bij hetwelk A. 
·Kammenga, 39 -jaar, daglooner, geboren 
te Zuidwolde, · gemeente Bed um, wonende 
te Uithnizei-meeden van alle rechtsvervol
ging is ontslag_en. 

Co1iclusie ·van 'den. Ad\'Ocaat-Generaal 
Mr. Tak. . . 

Art. 33· der Vogelwet ·1912 luidt: ',',Bij 
algemeenen :maa_tregel van· bestuur- ·-wordt 
hepaald, welke middelen om IJeschermde 
vogels en vogels, als bedoeld in art: 1~; te 
vange11 of te dooden verboden zijn. -Daarbij 
kan onclerscheicl worclen gemaakt tusschen 
de verschille1ide . soorten van · vogels en 
tusschen het v-angen van vcigels krac_htehs 
de artt. 9 en- 15 en het vangen "van 
rngels krachtens art. 19 clezer · weL · · 

Bij · algemeenen maatregel. van · bestuu;r 
wordt bepaald met· Welke van de in het 
eerste lid bedoelde middelen het, al -clan 
n-iet onvoorwa~rdelijk, verboden is· zich te 
bevinden in het veld, buiten openbare 
wegen en voetpaden. 
. Mede teT uitvoering de·r laatste zinsnede 

van gemeld art: 33 :is het K. B. van -18 
November 1913 (S. 412), uitgernardigd, 
waarvan art. 12 aa11 ieder, _ behalve aan 
hen, die eene vergunning, als bedoe!d in 
art. 9 of 10 (vangvergunning) hebben -ver
kregen, verbiedt zich 1n het · veld _buiten 
openbare wegen en· v'oetpaden met stalt-
netten te · lievinden . . : · 
· Aan ger'equireerde was hu ·bij inleidende 
dagvaarding · teh la~te gelegd: ·,,dat hij, 
op 18 Maa~t 1914, op een ·slibachtig ter
rein, · dat niet -voor de scheepvitart wordt 
gebruikt,- noch c1aanoor- was· bestemc1, ge
legen in -het ,vad · ten · noorden· - van de 
gemeente Uithuizermeederi eri' huiten; open
bare wegen en· -voetpaden; 'zi~h. b'evo~den 
heeH fuet 14, · althans met' verscheidene 
staltnetten". · · 

Zoowel (Je Kantonrechter te Onderden
dam in diens beslissing van ·4 Juli 1914, 

1915. 

W. 9669, als de Rechtbank _te Groniagen, 
die bij haar vonms van 5 November jl., 
zij het dan ook met verbetering van gron
den, 's Kantonrechters vonnis b'evestigde, 
verklaanlei1 beide de telastelegging en de 
schuld van gerequireerde daaraan bewe
zen, met dien verstande,'· d~t het · aantal 
staltnetten ~ · 1liet stalnetten, zooals de 
Rechtbank en de Kantonrechter voortdu
rend zeggen - veerti~n bedr·oeg, doch ont
sloegen · hem v11-n. alle techtsvervolging· te 
dier ·zake, daar zij het bewezene riiet-'straf: 
baar oordeelden, de Kantonrechter: omdat 
het in de dagvaarding aangegeven terrein 
geen ,,veld" ,zou zijn in den zin der Vogel
wet, de Rechtbank ·: omdat ook art. 12 _val). 
gemeld K. B. dusdanige. interpretatie ·uiet 
zou veroorloven en bovendien, stel al; dat 
deze zienswijze onjuist zijn zou, •in ieder 
ge,·al het overtreden art. 12 van dit 
Besluit. riiet- met straf wordt. bedreigd. 

Met dit oordeel zijner· Rechfbank hee_ft 
de Officier van_ Justitie zich niet · kunnen 
,•ereenigen, -waarom hij zich daartegen van 
cassatie heeft ~oorzien, .. terwijl hij bij 
tjjdig ingediende Memorie, .. ter ond_ersteu
ning van zijn beroep, twee ·iniddelen aan
iroert, waarvan het tweede -foidt: ·,,Schen
ding door . niet ~. althan,; yerkeerde -
toepassing nn art. ·33 ·van bovengenocmde 
Vogel wet,· door teri o!lr!,chte. aan het daar
ih ,voorkomend begrip: ,,velii". eene. zoo 
'enge uitlegging toe te kennen,: dat . eeu 
in de . cj.agvaarding omschreven terrein 
daartoe niet zoude behooren" .. 

Hoe,vel ik dubi~erde over de te volgen 
orde van h.ehandeling .der beide grieven 
-- heh ik geineend - al.sdan blijvende in 
het stelsel der Rechtbank, zooclat ik dus 
i_n zooverre· afwijk van · de op vatting van 
den Heer Officier van Justitie - het 
tweede micldel te moeten laten voorgaan, 
daar cl~ Rechthank de aanklacht aim beide 
oogenschjjnlijk in aaninerking komende · 
no.rmen heeft getoetst en die daarop· niet 
van. toepassing acht en eerst daarna -
en. ·superabondanti dus - om straks . te 
move·e.i-en redenen hare, keuze ~oet, waar
bij art. 33-_der Vogelwet afvalt, terwijl art. 
12 van' geno.emd · K. · B. imperfect wordt 
geoordeeld, omdat geen strafbedreiging na
leving ·va:n het daarin gegeven verbod af-
·dwingt · 

Zoo'als ik reeds zeide, beschouwen noch 
de Kantqm:echter, noch de Rechtbank het 
in de dagvaarding aangegev~n terrein als 

4, 
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,,veld" in den zin der Vogelwet 1912 
ot van het daarop steunend K. B., daar 
vaststaat, dat het bij eb slijkel'ig en slechts 
met waterlaal'Zen bega:anbaar is, terwijl 
plantengroei geheel ontbreekt en de grond 
drassig en onvast is. 

J\Ii.i kom~ die beslissing juist v6ol'. Want 
al heeft ook het Kamerlid Schaper uit
drukkelijk op deze typische vogelarij op 
de Groninger wadden de aandacht ge
vestigd · (Hand. IIe 'Kamer 1911/12 biz. 
2023), ten bewijze, dat hij haar _ wellicht 
beheerscht waande ook door art. 33 del' 
Wet en al is ·ook daarop geen ·negatief .an( 
woord der Re.geering gevallcn, terwijl daar
naast nog een beroep zou kunnen worcloo 
gedaan op de opzettelijke verandering van 
het be.grip ,,terreinen" in de artt. 9 en 14 
(vgl. ook de artt. 10, 15 en 30). vaii het 
oorspronkelijk Ontwerp (Bijl. Hand. IIe 
Kamer 1910/11, 249, 1) in ,,gronclen of 
wateren" (Bijl. liand. lie Kamer 1911/12 
47. 1.), zoo neemt dit toch niet weg, 
dat ·allel'eerst gevraagd die11t, of de be
_woOTclingen der wet duidelijk zijn. En wan
neer ik .dan· bij van Dale (Neel. Woorden
J)Oek) .vind, dat ,,veld" de beteekenis heeft 
yan ,)and, akker, vlakte, weide, 01ibe
bouwcle plek';, clan begrijp ik vollrnmen, 
dat Uw Raad bij arrest van 13 November 
1849 (v. cl. Honel't, J. en V. III, 115) en 
vaµ 2_ Januari i877 (v. cl. Honert, J. en 
V., V'III, 173) juist in veTband met de 
aankoppeling d-er uitclrukking ,,buiten 
openbare wegen en voetpaden", bij ,;veld" 
slechts gedacht wilde h!)bben aan eigen
lijk gezegden jachtgrond en niet aan wa
ter. Aan dat beginsel, krachtig verdedigd 
door Mr. Smits in zijne conclusie vo·oraf
gaand aan Uw zooeven genoemd arrest 
van 1877 (ln stilzwijgend als juist erkend, 
is Uw Raad blijven vasthouden en ik 
vond · het . onveranderd tel'ug, naar ik 
meen, in Uw arrest van 4 Maal't 1901, 
W. 7575, w;iarin· het een te1\ein betrof 
aan de· Fiiesche kust onder Workum, al 
kon dit,_ iiaar' aanleiding der verzamelde 
feiteJ.ijke. gegevens, als jachtveld-_ warden 
beschouwd, terwijl ook Uw arrest vai"t 
16 Juni· 1902, W. 7799, waarin de rede 
is van ·een openbare weg, die een bosch 
doorsneed ·en -waarbij toen als ,,veld" in 
den zin der · J achtwet . werd gedefinieerd : 
,,een tot jachtbeclrijf bestemcl en geschikt 
terrein", nog geen wijziging Uwer oor
spron1:elijke_ zienswijze in zich sluit. 

Toets ik- nu art. 33 der Voge_lwet, dat,. 
evenals art. 12 van genoemd K. B., met 
art. 15 der Jachtwet n{erkwaardige gelij
kenis vel'toont, aim deze jurisprudentie. 
clan komt mij het bewezene, gelet op de 
fei-telijli:e gegevens, niet strafbaar voor. 
Hier .toch noch vaste grond, noch _plan -
tengroei, noch openbare wegen of voet
paden, doch bij uitzondering hoogstens een 
slijkerige, slechts'met waterlaarzen begaan
bare: dorre bodem, aan de zee willekeurig 
ten prooi, terwijl geen menschenhand zelfs 
t~ach·t dien bodem aan zich te -trekken en. 
te benutten door daarin geulen te maken. 
die het bij vloed opkomend slib terughou
den, maar den golven Vl'ij spel laat. Zulk 
een grond is geen. ,,veld". in den zin der 
Vogelwet, cloch een dee! der zee en wordt 
niet door de slotalinea van art. 33 dier 
Wet, noch door art. · 12 van het claarop 
steunend K. B. bestreken, terwijl het ge
voelen del' Rechtbank daaromtrent, het
welk ik hierboven reeds ~ededeelde, als 
d,n feitelijken aard in cassatie client ge
eerbiedigd. 

Men meene ook bo~endi,en niet, clat de 
Regeering _ oncloordacht, · h~t enkel begriii 
,,veld" in de Wet Ii()eft ge_handhaafd. 
Reeds bij het afdeelingsonderzoek was 
haar gevraagd -in ai;L 29 naast ,,veld" 
ook ,,water" te .noemen _ en al bleef zij 
hierop het antwool'<l schulclig, omdat art. 
29 w!)rd ingetrokken, verhinr1_ert dit toc.h 
niet, dat zij ge1vaarschuwd en hare aan
dacht erop gevestigd was en dat zij _des
ondanks in andere artikelen en ,in het ten 
sl~tte overgenomen amendement Rink di,t 
begrip ongewijzigd - handhaafde , (BijL 
Hanel. IIe Kamer 1910/11, 249, -7), ofschoon 
haar Uwe jurisprude11tie_ wel niet on-
bekend geweest _ zal zijn. _ 

Ik ZOU het hierbij kunnen · 1aten, indien 
niet in het eerste micldel, waarin ge
klaagd worclt over: ,,Schending, door 1iiet
to_epassing va11 de artt. 33 jO. 36 der Vo
g~lwet 1912 (S. 303) j 0 • ai-t. 12- van het 
K: B. van 18 November 1913 (S. 412) door 
de beslissing, dat gemeld art. 33 der Wet 
geen ·verboclsbepaling zoude -fnhouden, 
w'~ar-tegen art. 36 der Wet straf bepaalt", 
eene rechtsv.raag verscholen was (V gl. Mr. 
A. -C. Leendertz, in W. 9595, 4), waarvan 
ik hoop, dat Uw te geven arrest ons merle 
de oplossing zal brengen. I 

Ik stipte reeds aan, dat -de Kantimrech
ter en de Rechtbank in appreciatie van 
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den. .e_venlueel toepasselijken norm yer
schill~n. De eerste meent: art: 33 Iaatste 
alinea der Vogeiwet 1912, de Rechtbank 
daare11tegen art. 12 van· het K. B. va~ 18 
November 1913 (S. 412). De met onge
duld verbeide beslissing van Uwen Raacl 
is dus in algemeenen zin maatgevend voor 
de strafbaarheid, omdat art. 36 der Vogel
wet overlreding ,,van een der voorschriften 
dezer wet strafbaar stelt, zoodat, indien 
uitgemaakt wordt, · dat tegen gemeld K. 
B. en .niet tegen de wet gezondigd 

I 
zijn 

kan, eerstge1neld voorschrift poenale sane-
tie · mist. _ 

1 

Ik voor mij zou den norm willen zoeken 
in de· Vogel wet zelf. · De Kantomec;hter 
heeft in zijn vonnis de moeielijke baring 
d~r slotalinea · van art. 33 geschetst en 
aangetoond dat, nadat eerst · de duidelijke 
redactie van art. 29 van het Ontwerp 
(Bii Hand. Ile Kamer 1910/1911, · 249, 
2), hetwelk reeds bij het. afdeelingsonder
zoek (t.a.p. 249-7) ,,te algemeen werd 
geacht, door intrekking van het geheele 
artikel was teruggenomen (Bijl. Hand. Ile 
Kamer 1911/191'2; 47, 1), feitelijk het -door 
de Regeering overgenomen amendement 
Rink (Hand. Ile · Kamer t9lli1912 blz. 
2021 en 2022) aa:n -het intusschen gewij·
zigd ·art.· 29 als slotalinea van art. 33 
het !even heeft geschonken, alleen echter. 
met de bedoelirig de ooxspronkelijke bepa
ling 1vat betex te precisceren, doch geens
zins 0111 haar het kara.kter van norm te 
ontnemen. Dit volgt, meen ik, nit de 

I dom Mr. Rink foegepa.ste methodc van 
interin·etatie, waarbij hij steun zocht in 
-art. 15 der Jachtwet, terwijl hij op dit punt 
11iet door Minister Ta.Ima is besh:eden 
(t.a.p. biz: .2021 en 2022). Doch ook de 

• bewoorclingen van art. 33 veroorloven deze 
·uitlegging. Immers waar die bepaling 
·1uidt, zooals ik reeds hierboven vermeldde, 
verbiedt · zij onder zekere omstandigheden 
zich met. nader aa.n te geven middelen 
buiten openbare wegen en voetpaden in 
het veld -te bevinden en verwijst zij 
alleen naar den algemeenen maatregel van 
bestuur voor de beantwoording der v<raag, 
of een bepaald middel al . of niet on
voorwaardelijk is verboden. Nu is het wel 
waar, dat naast art. 33 der Vogelwet 
ook art. 12 van het K. B. van 18 No
vember 1912 (S. 412) een gelijkluidend 
verbod inhoudt, <loch daarom vera:ndert dit 
besluit nog niet van karakter en wordt 

het van uitvoeringsbesluit met Jouter 
enumeratieve waarde nog geen daad van 
wetgeving .. Ik h~rinner in dit . verband 
aan de wet op de Artsenijbereidkunst en 
aan de opschriften boven Lijst A, B en C, 
die eveneens als gebods- en ve:rbodsbepa
lingen knnnen . warden aangemerkt en ook 
in zulk een vorm zijn gegoten, terwijl tot 
dusverre niemand den norm elders gezocht 
heeft clan in art. 30 dier Wet. 

Ofschoon dus op clit punt het vonnis 
der Rechthank mij niet - bevredigt, acht 
ik het overigens juist en concludeer ik 
mitsdien· tot venverping van het heroep. 

De Hoage Raad, enz.; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith; 

Gelet op de middelen van cassatie door 
den requir'ant voorgesteld · bij memorie : 
(zie conclusie adv.-gen.); 

0. dat bij het bestrecien vonnis, e:ven
als · bij het daarbij bevestigde vonnis des 
Kantonrechters, overeenkomstig het den 
gerequireerde bij de - dagvaarding ten 
taste gelegde te zijnen laste qewezen 
is verklaard, dat hij op 18 Maart · 19i4 
op een slibachtig terrein, dat niet voor 
scheepvaart werd gebruikt noch daarvoor 
was bestemd, gelege11 in het Wad · ten 
Noorden van de gemeente Uithuizerrrieeden 
en bniten openba:re· \,,egen en voetpaden, 
zich bevonden heeft met veertien stal(t)
netten; 

o: dat de Kantoi1rechter den gerequi -
reerde te dier zake van alle rechtsvervol
ging heeft- ohtslagen, wijl de· bij dagvaar
ding bedoelde plaats niet zou zijn een 
,,veld" in den zin van art. 33 cler Vogel
wet 1912 daaraan toegekend; 

0. dat de Rechtbank, zich met deze be
schouwing vereenigende, daai:aan nog toe
voegde dat ook al ware hef anders, het 
door de11- gel'equireerde gepleegde fei t 
niet strafliaar zoude zijn, daar het verbod 
0111 zich met stalnetten te · bevinden in het 

· veld buiten openbare wegen en voetpaden 
niet, gelijk . de Kantonrechter meende, 
in art. 33 der Vogelwet 1912 is ·vervat, 
doch in art. 12 van het K. B. van 18 
Noveniber 1913 (S. 412) welke bepaling 
intusscl1en strafrechtelijke sanctie mist, 
vermits ai:t. 36 der genoemde ·Wet slechts 
straf stelt op overtreding van een der 
voorschriften ,,clezer wet" en · alioo niet 

4* 
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van een algemeenen maatregel van bestuur 
ter ui tvoering dier _ wet ; 

0. dat van -de beide tegen deze beslis
sing aangevoercle middelen van cassatie 
het tweede in de eerste plaats behoort 
te worden onderzocht, daar, eerst nadat 
zou zijn u.itgemaakt, dat het ten laste ge
legde en bewezeri verklaarde feit te qua-

. lificeeren is ~ls zich met staltnetten be
vinden in het veld buiten openbare \vegen 
en· voetpaden, de vraag aan de orde -komt 
of het· voorschr,ift, waarbij die handeling 
wor.dt verboden, · te Yinden is iri _art. 33 
der Vogelwet dan wel in art. 12 van het 
K. B. van 18 Noyember 1913 (S. 412); 

0. nu dat_ tot _ondersteuning van het 
tweede middel is aangevoerd, dat een 
terrein als het bij de dagnardiilg om, 
schrevene, hetwelk geregeld eenigen tijd 
per dag bij eb kan worden J:i_etreden, zij 

, het - van wage den slibachtigen bodem, 
voorzien van· waterlaarzen ---,- als een 
vel"d in den zin der ·-wet is te beschol~
wen evenals het strand der zee, waarmede 
het met uitzondering van het zanderig 
karakter van- den grond' geheel overeen
komt; dat de idoor de Rechtbank aan de 
uitdrukking ,,veld" toegekende bete.ekenis 
te. eng is en strijdig met de nit de con
siderans der wet bl!jkende slri,kking oin de 
in het wild levende vogels te beschermen; 
dat gerequ.ireerde en anderen ge,regeld ter 
plaatse ·voormeld netten plaatsen tet be
machtiging van de vogels, welke ·zich 
daar gemeenlijk bevinden, en dat ook 
daarom gezegd terrcin, als geschikt en be
steri1d ·om ilie netten te plaatsen en die 
vogels te vangen, onder ,,veld" is te be
grijpen; 

0. dienaan.gaande : 
dat de Rechtbank op grond der ver

_klaringen .van den gerequireerde en· van 
een in hooger beroep gehoorden getuige 
als feitelijk vaststaande aannam., dat het 
teri:ein waar de gerequi-reerde zich met de 
netten bevond niet is te beschouwen a.ls 
strand der zee noch als aanwassen, gor
singen en schorren, aan dat strand aan
ge.spoeld, cloch als de bodem, ~ zij · het 
dau ook de door aanslijking verhoogde bo
dem - der zee, dus de zee zelve; 

dat zij hierui t terecht heeft afgeleid, 
dat de_ gerequireerde zich op tijd en plaats 
•voornoemd, :11iet ·in h:et veld heeft be-
vonden; · .. 

0. toch dat, waar het taalgebru.ik er 

zicl.i reeds in het algemeen tegen zou ver
zbtten eene wateroppervlakte als de zee 
of haar tijdelijk drooggevallen bodem onder 
de uitdrukkin.g ,,veld" te begrijpen," voor 
het toekennen eener zoo ruime beteekenis 
aan clit begrip in art. 33 der· Vogelwet 
1912 _ te minder rede.n is, waar tot het 
wezen der in dit artikel verboden hande
li'n,g behoort, dat me_n zij gewel;)st buiten 
openbare wegen en voetpaden; 

· dat _ .immers het geheel algemeen · op
nemen van deze voorwaarde van straf
baarheid, welke bij eene wateroppervlakte 
aJ.s de zee geen zin zou hebben, het on
aannemelijk maakt, dat die watervlakte 
onder d·e uitd:ukking ,,veld" zou zijn be
grepen; 

0. dat de Vogelwet nu wel de strek
ki'n.g heeft in het algemeen de in het 
w.ild levencle ,,ogels te beschermen en het 
ter bereiking van dit doe! wellicht aan-
bevel.ing zou hebben verdiend het zich 
ook elders dan in het veld - bv. op het 
.water - bevinden met beoaalde middelen 
om -vogels te vangen ' of te dooden te 

. verbieden, doch ook hierin geen reden kan 
zijn gelegen om aa:n de .. in art. 33 der 
Wet en art. 12 .van het tei: uitvoering van 
da:t artjkel gemaakt K. B. van 18 Novem
ber 1913 (S. - 412) gebezigde uitdrukking 
veld eene andere beteekeµ.is dan de ge
wone toe te kennen ; 

_'.dat ilit te meer klemt waar ook in de 
artt. 9, 10 en 15 der wet de in het oor
spronkelijk ontwerp voorkomende uitdruk 0 

king ,,terreinen" ter verduidelijking is ver
van.gen door ,,gronden en wateren". ten 
einde er ook het water ondet te kunnen 
begrijpen; 

.dat evenzoo in het Voorloopig Verslag 
bij art. 29 van het ontwerp, hellvelk ver
bood ,;het zi_ch met middelen om vogels 
te vangen of te dooclen, waarvan het ge
bruik verboden .is, te bevinden in het 
veld buiten openbare we.gen en voetpa
den", de optnerkiillg werd gemaakt, dat 
niet alleen. het veld, doch ook het water 
behoorde te · wo.rden genoemd als plaats, 
waar men zich met de_ middelen in dit 
artikel bedoeld, niet zal mo,gen bevinden, 
- doch in weerwil van deze opmerking 
in het thans geldende art. 33, hetwelk 
nidat' art. 29 wa.s komen te vervallen, 
bij amendement in de wet was gebracht, 
weder de eerste; te eng geoordeelde uit
drukking is opgenomen; 
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0. dat het tweede middel derhalve on
gegrond is een onderzoek naar het eerste 
alzoo achterw:ege kan blijven; 

Verwerpt het beroep in cassatie. 
(Ned .. Jur.) 

:J6 .Tanuari 1915. BESLUIT, tot wijziging, van 
het ,,Reglement Industrieele Bigericlom 
Kolonien 1912" (Staatsblad u0 • 284,,Indisch 
Staatsblad u 0 • 545, Goiwernementsblad 
u0 • 87, Publicatieb/ad no. 52). S. 26. , 

WIJ WILHELMIN_A, i:Nz. 
Op d_e voordracht van Onze Ministers van 

Kolonien en van Landbouw, Nijverheid en 
Randel van 24 December 1914, Afdeeli·ng B, 
n°. 40, en van 24 December 1914, n°. 23536, 
Afdeeling Handel; 

Gelet op artikel 2 d~r Merkenwet, zooals dat 
is gewijzigd bij de wet van 8 Februari 1912 
(Staatsblad no. 64); 

Den Raad van State gehoord (ad vies' van 12 
J anuari 1915, n°. 31); 

Gezie11 het nader rapport van Onze vo~r
noemde Ministers van 20 Januari 1915, Af
deeling B, 11°. 41, en van 23 ,Tauuari 1915, 
n°. 2078, Afdeeling Handel; 

Hebben goedgevon·den en verstaan te . be
palen: 

.-11-t. 1. In het eerste lid van artikel 23 van 
het bij Ons besluit van 29 _Augustus 1912 
(Staafsb/ad n°. 284, Indisch Staatsblad no'. ·545, 
Gouvernementeblad n•. 87, Publicatieblr,td n,o. 52) 
vastgestelde ,,Reglement Industrieele Eigen
dom, Kolonien 1912", zooals dat lid werd ge
wijzigd bij Ons besluit van 27 Mei 1914 (Slaats
blad n•. 216, Indisch Staafsb/ad n°. 515, Goiwer
nementsblad n°. 34, Publicatieblad n°. 40), ver. 

· vallen de woorden : ,, , en in Curdgao met ge. 
vangenisstraf". 

Art. 2. · Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie 
Curafao, vastgesteld bij Ons besluit van 4 
October 1913, n•. 61 (Publicatieblad n•. 67). 

Onze Ministers van Kolonien en van Land
bouw, Nijverheid .en Handel. zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal warden. 

's-Gravenhage, de~ 26sten Januari 1915 .. 
WILHELM.IN A. 

De Ministe,· van Kolonien, · TH. B. PLEYTE. 

De Min. van Landbomo, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, I 

(Uitgey. 5 F,br. 1915.) 

26 Januari 1915. BESLUIT,.houdende tijdelijke 
opheffing van het verbod. van uitvoer van 
ruwe katoen. S, 27. 

WIJ WILHELMINA, ENZ._ 
Op de voordracht van pnze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbou'Y', 
Nijverheid en Handel van 25 Januari_ 1915, 
Kabinet, litt. zs ; 

Gezien Ons Besluit van 3· Septemb~r 1914 
(Staatsblad n°. 442); 

Hebben goedgevcinden en verstaan t~ 
bepalen: 
Het verbod van uitvoer van ruwe katoen, 

uitgevaardigd bij Ons · bovengemeld Besluit; 
is tijdelijk opgeheven. . 

Onze Minister van Oorlog, van Finanoien 
en van Landbouw, Nijverheid en Hand_el ziJn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast ·met d(l 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 26sten Januari 1915. 
WILHEUIINA. 

De :Minister van OorJog, . BosBOOM. 

De Minister van Financien, TE,EUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 26 Jan. '1915.) · 

27 Januari 1915. BESLUIT, · houdende aan
wijzing van eene l.].eerbaan en uitbreiding 
en herziening van de attributen van het 
kantoor Ittervoort._ S. 28. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht vaµ Onzen Minister van 

Financien van 22 Januari 1915, n°. 149 (Invoer
rechten); 

Gezien de artt. 37, 38, 42, .63, 64, 66 en 75 
der Algemeene wet van 26 August.us 1822 
(Staatsblad n°. 38), art. 97 der wet van 20 Jnni 
1862 (Staatsblad n°. 62), art. 35 der ·wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), art. 51 der 
wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 92) en de 
artt. 1, 43 en 53 van het Koninklijk besluit 
van 26 J\faart 1872 (Staatsblad n°. 19), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit _;an 19 Augustus 1913 
(Staatsb'lud n°. 355) ; 

Herzien het Koninklijk besluit van 12 ,Juni 
1839 (Staatsblad n°. 23) ; 

Mede gelet op de Koninklijke besluiten v~n 
10 Augustus 1844 (Staatsblad n°. · 42), 20 Apdl 
1863 (Staatsblad n°. 23), 15_ September 1870 
(Staatsblad n°. 161), 19 December 1871 (Stuats'.. 
blr;,d n°. 130), op Ons besluit van 18 December 
1901 (Staatsblad n°. 270) en op de artt. 4 en 5 
van het Koninklijk besluit van 15 April 1872 
(Staatsblad n° .. 47) ; 
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Hebben goedgevonden en verstaail. te 
bepalen: 
Art. 1. De spoorweg (tramweg) van Roer

mond naar de Belgische grens in de richting 
van Kessenich wordt aangewezen als heerbaan 
voor dE,n in':oer. van goederen met spoor· (tram) 
wagens·. 

2. Het kantoor Itter,,oort wordt opengesteld: 
· a. als expeditiekantoor voor den irivoer te 

Jande zoowel van accijils- als accijnsvrije 
goederen; 

b; voor de inklaring en lossing van met 
spoortreinen aangebrachte goederen overeen
komstig het voormeld · gewijzigd Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872 ; . 

c. voor den uitvoer al of niet met spoor
ti:einen van alle goederen (met inbegrip van 
gedistilleerd, bier en wijn), ook met afschrijving 
of teruggaaf van den accijns ; · · 

d. voor den· doorvoer. 
3. Het Koninklijk besluit van 10 Augustus 

1844 (Staatsblad n°. 42) wordt ingetrokken. 
4. Dit besluit treedt in werki.ng op 1 l\faart 

1915. , 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
b_lad en in de Staatscourant zal worden geplaatst·. 

's Gravenhage, den 27sten Januari 1915. 
WILHELl\fINA. · 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 9 Febr. 1915.) 

29 Jaimari 1915. BESLUIT, tot vaststelling 
van eenige buitengewone maatregelen tot 
afwendlng van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbrei}ling en 
gevolgen. S. 29. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Ovei-wegende, dat toepassing der · wet van 

26 'April 1884 (Staafsblad n°. 80), aangevuld bij 
de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. IM) en 
gewijzigd ·bij art. 19 van de wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64) tot vaststelling van 
buitengewon~ maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
barer uitbreiding en gevolgen noodzakelijk is 
wegens' het voorkomen van pest en Aziatische 
cholera op enkeie plaatsen in het buitenland; 

-Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 ,Januari 1915, 
n°. 13833, afdeeling Volksgezondheid en Arm• 

-Wezen; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

19 Januari 1915, n°. 83; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnei1Iandsche Zaken van 26 Ja-

' 11 

nuari 1915, n°. 1002, afdeeling Volksgezondheid 
en Arm wezen ; 

Hebben goedgevoridel), en verstaan: 
te bepalen : , 
Art. 1. Verboden zijn, tenzij met 'l"ergunning 

van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en met inachtneming van de door dezen ter 
voorkoming van verbreiding der besmetting 
te geven voorschriften : · 

1°. onderzoek van personen en goederen op 
de _aamvezigheid 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 yerrichten van lijkopeningen op lijken 
v;m dieren, gestorven aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest. 

2. Verboden is, tenzij met inachtneming 
van de door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken ter voorkoming van verbreiding 
der besmetting te geven voorschriften, het 
vervoer van stoffen, die pest- of cholerasmet
stpffen bevatten of verdacht worde~ dit te doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der clagteekening van het Staats
bl~d en de Staafscourai.it 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 Staats
coitrant zal worden geplaatst.-en• waarvan af
schrift zal worclen gezonden aan den Raad 
van State. . 

1s-Gravenhage, den 29sten Jinuari 1915, 
', WILHEUHNA. 

De J}finister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 10 Feb,·. 1915.) 

29 Jamia,·i 1915. B:EfsLUIT, tot nadere wijzi
ging van he't Reglement op de maten en 
gewiehten. S. 30. 

Wr;r WILHELiHNA, }:Nz. 
Op · de voordracht van Onzen Minister van 

LandhoU\v, Nijverheid en Handel van 31 De
cember 1914, n°. 7205, afdeeling :Nijverheid; 

Gelet op de artikelen 12 en 16 der wet van 
7 April 1869 (Staatsblad. n°. 57), betreffende 
de rnaten, gewichten en weegwerktuige.n, 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 

· bij Koninklijk besluit van 29 :November 1874 
· (Siaatsblad n°. 143) en die laatstelijk is gewij
zigd bij de wet van 2 J\iei 1897 (Staatsblacl 

I 
no;. ·122) en op Ons besluit van 6. :November 

· 1912 (Staafsblad n°. 341), gewijzigd bij Ons 
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besluit van 2- September 1914 (Staatsblad 
n~. 441); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Januari 1915, n°. 89): 

Gezien het nader ·rapport van ·o~zen voor
noemden Minister van 27 Januari 1915, n°. 

il70, a_fdeeling Nijverheid; · 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

. Eenig ·artikel. 
Het Reglement op de maten en gewichten,

·vastgesteld bij Koninklijk beslnit van 6 1No
vember 1912 (Staatsolad n°. 341), wordt n~der 
cgewijzigd :i.ls volgt : · · 

I. In bijlage H wordt in den tweeden ~~gel, 
van lid 2, 3 en ~. na het woord. ,,bijlage" het 
volgende toegevoegd: ", behondens· ·cl.at· de 
uiteinden van den wand, welke volgens de 
teekening _over elkaa,r geklonken zijn,' autogeen 
gelascht mogen zijn." . 

II. 
1 

De laatste zin van lid 4 van bijlage H 
worcl t gelezen als. volgt : 

,,De stukken van den stortrimd · zijn onder
ling· en met den bovenband door soldeer ver
bonde'n". 

Onze Minister' van Landbouw, Nijverheid 
·en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Stdatsblad·zaI worden ge: 
plaatst en waarvim afschrift zal worden ge
·zonden aan den Raad van State·. 

's-Gravenhage, den 29sten Jannari 1915. 
WILHELMINA.· 

De· Min. van Land_bouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. . 

(Uitgeg. 9 Febr. 1915.) 

29 .Januari 1915. BESLUIT, houdende wijziging 
van eehige Koninklijke besluitenin verban'd 
met de wet ;van 23 December 1914 (Staats
blad n°. 612) .. S. 31. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 9 Januari 1915, n°. 10"3, Ac
·cijnzen; 

Gezien de artikelen 37 en 39 der wet van 
23 December 1914 · (Staatsblad n°. 612) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 
5 Augustus 1897 -(Staatsblad n°. 186), 12' Juli 
1909 (Staatsblad n°. 267), 9 Januari 1911 
(Staatsblad~0 • 27), 23 Februari 1912 (Staatsblad 
n°. 91), 15 Maart 1912 (Staatsblacl n°. 105) en 
8 October 1913 (Staatsblacl n°. 386) ; 

Den,Raad van State gehoord (advies van 
· 19 Januari 1915, n°. 86); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Januari 1915, n°. 117, 
Accijnzen; · 

Heb ben goedgevoncien en verstaan te bepalena 
· Art. 1. In artikel 1 van het Koninklijk 

besluit van 5 Augustus 1897 (Staatsblacl n°. 186), 
worden de woorden volgende op ,, ver,leend'', 
vervangen door de navolgende: ,,voor de 
daarin vervatte saccharose en invertsuiker. 

Buiten 11anmerking blijft de suiker, afko:iustig 
van vruchten of andere plantendeelen, die 
zelve of .waarvan sappen of aftreksels voor de 
bereiding -cler goederen zijn gebezigd"; 

In artikel 15 van Ons besluit van 12 Juli 
1909 (Staatsblacl n°. 267) wordt voor ,,f" 28.50" 
gelezen ,,f 23.75" en voor ,,f 27.-". gelezen 
,,f 22.50". 

In den laatsten zin van artikel 4 :van Ons 
besluit van-9 Januari 1911 (Staatsblacl no. 27) 
worden de woorden: ,,tegen f 17.52-per 100 
kilogram", vervangen door : ,,als voor stroop 
waarvan de zuiverheidsfactor 100 beclraagt". 

In artikel 1 van- Ons besluit van 23 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 91) wordt t~t en met 
31 December 1917 gelezen: . 

voor f -2.-
3.40 
2.35 
1.90 
3.-

f 2.20 
3.70 

,, 2.60 
'2.05 
3.25. 

In artikel 1 van Ons besluit van 15 l\faart 
1912 (Staatsblad n°. 105) wordt tot en met 
31 December' 1917 voor ,,f 1.90" gelezen 
,,{' 2.05". 

_In artikel 9, sub 2, van Ons besluit van 
8 October 1913 (Staatsblacl n°. 386) wordt 
achter ,,ingevorderd" een komma geplaatst, 
en warden de woo'rden : ,, ten bedrage van 

•f 17.52 per 100 ICG." vervangen door: ,,be~e
kend als voor stroop waarvan de zuiverheids
factor 100 bedraagt". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblacl en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze v·oornoemde Minist~r is· belast met de 
uitvoering van dit ·beslriit, hetwelk gelijktijclig 
in · het Staatsblad en •in de Staa"tsconrant zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
wovden gezonden ·aan den 1!-aad van State. 

's Gravenhage, den 29sten Januari 1915. 
. WILHELl\UN A. 

De 11iinister van_Financien, TREUH. 

· ( Uitgeg. 5 Febr. 1915.) 

29 .Januari 1915. BESLUIT, honclende bepaliri
gen omtrent het verleenen van teruggaaf 
van s~ikeraccijns bij uitvoer van genees
micldelen. S. 32. 
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WIJ WILHELMINA,· ENZ. 
Op de voordracht yan Onzen Minister· van 

Fina1rnien van 9 Januari 1915, n°. · 104, Ac
cijnzen;, 

Gezi~,;_ artikel 83 der Suikerwet en artikel V 
der wet van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 32) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Januari 1915, n°. 87); 

Gelet op het nader·rapport van Onzen voor
noemden·i\finister van 26 J anuari 1915, _n°. US, 
Accijnzen; 

. Hebben- goedgevonden en verstaari te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
De bepalingen van het Koninklijk besluit 

van 5.Augustus ·1s97 (Staatsblad n°. 186) zijn 
mede ,toepasselijk op met suiker bereide genees
middelen, mits ten,geri~eg~n van Onzen Minister 
v~n Finaricien blijke, dat bij de bereiding geen 
geneesmiddelen zijn gebezigd, welke met een 
suikergehalte-van tien ten honderd of minder, 
zonder betaling van_rechten uit het buit_enland 
zijn ingevoerd. , 

Onze Minister van Financien_ is belast met de 
uitvoering van di,t _ besluit,. 't welk in het 
Staatsblad zal w'orden geplaatst en waarvan 
afschrift. zal w_orden ge,wµd_en_ aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 29sten Januari 1915. 
WILHELl\HN A. 

De J.YI inister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 10, Febr. 1915.) 

30 Januari 1915. BESLUIT, tot invoering van 
de gewijzig<).e Regtspleging bij de Landmagt 
(Gouverne1nentsblad 1913, n°. 73) in de __ 
kolonie Suri1iame. S. 33. 

rWIJ WILHELMINA, ENZ. 
, Op de voordracht van Onze Ministers van 

_ Kolonien. en van Justitie, dd. 16 December 
1914, Afdeeling B, n°. 1, en 16 Decerq.ber 1914, 
2de Afdeeling· A, n°. 588 ; 

Gelet ,op de artikelen 128 en 168 van het 
Regeeringsreglement van Suriname ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 J_anuari 1915, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onze_ v9or
noemde Ministers van 20 Januari 1915, Afdee
ling B, n°. 40, en van 28 Januari 1915, 2de 
Afdeeling A, n°. 580; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. ·. 

Art. 1. De rechtspleging bij de Landmacht 

i~ de kolonie Suriname wordt.uitgeoefend door: · 
:; 1°. krijgsraden; 
', 2°. het in Nederland gevestigde Hoog 

Militair Gerechtshof. 
, 2. Op de in. het vorig_ artikel genoemde 

r!Jchtspleging e1i de rechtsmacht van het Hoog 
"Militair Gerechtshof zijn de· in N ederland, 
geldende voorschriften. van -toepassing, voor 
Z()over daarvan niet bij dit, besluit is afgeweken. 

HOOFDSTUK II. 

Bepalingen, waarbij vari de daarneven.s ·vermelde 
voorschriften van de regtspleging bij de land

magt geheel of ten 'deele is afgeweken. 

3. 7, 10· en 11. De bevoegdheid tot onder
zoek van zaken en tot verwijzing naar den 
militairen rechter aan den Commandeerende-" ' 

officier der- '.I roepen toekomende ten aanzien 
van onder zijne bevelen in de Kolonie dienende 
II/-ilitah;en, wordt ten opzichte van <lien Com
mandant zelf in eerste en ~aatste, ress'ort uit
g_eoefend door den · Gouverneur. Alvorens 
o;ntrent de verwijzing naar den militairen 
rechter te beslissen, wint hij het advies in van 
het Hof van Justitie.-

.. 4. J,5. De in artikal 15 van de Regts
plegmg bij de Landmagt aan he:t Hoog ·ll'Iilitair 
_Gerechtsbof toegekende bevoegdheid wordt in 
de Kolonie uitgeoefond 'door den Gouverneur, 
na ingewonnen ad.vies van het Hof van Justitie. 

5. 17-20. De behandeling van bezwaren 
tegen opgelegde _ straffen geschiedt door den 

. r~chter, die bevoegd· zou zijn, indien de ·klager 
als heklaagde ·moest terecht staan'. 
, 6. 21 en 29. · Alie actief dienende en eervol 

ontslagen officieren der land- en zeemacht in 
de. Kolonie zijn tot ·officier-commissaris be-
noembaar. . . 

7. 88. Het binnentreden tegen den wil 
van den- r·echtliebbe,;_de van eene woning, 
bedoeld -in het vierde lid van artikel 88 der 
R,,egtspleging bij de Landmagt, geschiedt : _ 

1°. in zaken die naar den Krijgsraad zijn 
V!)rwezen op last van_het h_oofd der plaatselijke 
politie, die daarbij, desverkiezende, tegen~ 
-w;oordig kan zijn; en · _ 

: 2°. in zaken welke naar •hunnen aard in 
eersten aanleg voor het Hoog Militair Gerechts
hof woeten dienen, na kennisgeving aan het 
hoofd der plaatseiijke politie, die. daarbij, das
vi:irkiezende, tegenwoordig kan -zijn. 

:8. 113, 114. (,1) Wanneer de Gouverneur 
een zaak naar den militairen rechter heeft ver
W!)Zen, zendt hij de op die zaak betrekking 
bebbende bescheiden, welke hem na afloop der 
informatien moeten worden ter hand gesteld, 
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ter : verdere afdoening . door aan · het Hoog 
lVIilitair Gerechtsrof. 

115. (2)· Wanneer het in bijzondere g~v.allen 
niet mogelijk blijkt aan· een op wettige wijze 
samengestelden krijgsraad. de afdoening van 
-een zaak over te laten, verzoekt de Commari
_deerende-Officier van het garnizoen. · aan den 
Gouverneur onder, opgave van i;edenen dat cle 
verdere afdoening · van die zaak aan . het Hoog 
iviilitair. Gerechtshor zal Worden opgedragen. 
De . <1ouverneur beslist op dit verzoek bij 
geniotiveerde bescbikking, welke eventueel., 
met de pr_ocesstukken aan bet Hoog ivfilitair 
_Gerecbtshof wordt toegezonden . 

. 9. 1)6. (1) Als raadblieden mogen warden 
gekozen, of .toegevoegd · .prakti~ijns binneii ,de 
)l:olonie de praktijk uitoefenende en _;.ports 
officieren, geen lid van den krijgsraad, officier
commissaris- of :secretaris • zijnde. De.· toe
voeging geschiedt door den President van den 
Krijgsraad uit de · daarvoor in aanmerking 
kom ende pra,ktizijns en officieren volgep.s rooster. 

(2) Bij weigering van een p"raktizijn om aan 
eene zoodanige toevoeging gevolg te geven, 
kan hij, op voordracht van -den President van 
den Krijgsraad, door- het Hof van· J~stitie, 
ingevolge de artikelen 9 en 10 ,an het Besluit 
van den Gouverneur van, 4 J3:nuari 1869 
_(Gouverneinentsblad n°, 2), warden gestratt. 

10. 118, 134. (1) De koloni~ vor~t een 
militair arrondfa,ement. 
. _(2) '.[enzij' de• Gouverneur bet tegendeel 

bepaalt, wordt de kolonie ook als een garni'zoen 
aangemerkt. 

(3) Deze laatste bepaling geldt alleen v~or 
de toepassing van dit besluit en heeft dus geen 
invloed op de uitlegging van voorschriften van 
materieel strafrecht of van krijgstucht. 
. 11. 120. Behalve uit een b_urger-rechts
geleerde als President bestaat de · krijgsraad 
uit twee door den Commandant benoemde ·tot 
de landmacht der Kolonie behoorende offioieren, 
daaronder begrepen tweede-luitenants, onver
schillig van welken leeftijd .. 

12. 121-124. (l)· Uit de leden van ·.het 
Hof van Ju..stitie benoemt de Gouverneur, 
telkens voor · den duur van twee jaren, een 
president en een presiden:t-plaatsvervanger 
van · den Krijgsraad. 
· (2)· De artikelen 121--124 van de Regts
pleging bij de Landmagt zijn op dezen president 
en op dezen president-plaatsvervanger niet van 
toepassing. 

13. 126. Het ambt van auditeur-militair 
wordt uitgeoefend .door het openbaar ministerie 
bij het Hof van Justitie. 

. 14. 131., Tot Jeden van den - Krijgsraad 
zijn, bij gebreke __ ya~- actief dienende officieren 
der Landmacht v:an de Kolonie, officieren van 
de Zeemacht alsmede eervol ontslagen officieren 
van land- en zeemacht benoembaar. 

15. 148. (1) De praktizijn, als· raadsman 
gekozen of toegevoegd, draagt ter terecht
zitting bet costuum voor praktizijns, voor
geschreven bij artikel 3 van het Besluit van 
.den Gouverneµr van 4 Januari 1869 (Gouver
nementsblad n°. 4). 

(2) Ingevar de raadsman een praktizijn is 
en deze -zich ·voor: den Krijgsraad oneerbiedig 
gedraagt, of zich vergeet. in ·onbetamelijke 
uitdrukkingen jegens · de algemeene verorde
ningen. den rechter ot h~t openbaar. gezag, 
of zic)l met blijkbaar doel van beleediging 
onbetamelijk uitlaat Jegens partijen, getuigen 
of deskundigen, wordt hij door den president , 
.gewaarscbu"'.d of_ berispt, en kan hij op diens 
voordracht door het Hof van Justitie voor een 
tijd in de .uitoefening van zijn beroep voor 
de rechterlijke colleges warden geschorst. 

16. 178, 179. De bepalingen ·van de arti, 
kelen 178 en 179 van de Regtspleging bij de 
Landmagt blijven . b~iten toepassing. 

17. 198, De uitlevering aan .9et militair 
gezag van in beslag genomen stukken van 
overtuiging, bedoeld in het laatste lid van 
.artikel 198 van de Regtspleging bij de La_nd,
magt, geschiedt . na de inwerkingtreding van 
het bij Ons besl~it van 14 October 1910 (Gouver
nementsblad 1911, no 1) :vastgestelde vVetboek 
van Strafrecht voor de Kolonie Surinaine · bij · 
veroordeeling wegens overt;reding van arti; 
kel 451, 10. 

18. 203. (1) Voor zoover de vonnissen 
van den krijgsraad geen veroordeeling tot eene . 
crimineele-. straf inhouden en geen vervallen
verklaring. van den ~ilitaire~ stand tengevolge 
hebben, worden zij ter approbatie toegezonden 
aan den Gouverneur. 

(2) De Gouverneur verleent de approbatie, 
wann,:ier hij, na ingewonnen advies van: bet 
Hof van J ustitie,_ van oordeel is da t . daartegen 
geen bezwaar bestaat. · 

(3) :M:eent hij dat tegen de approbatie be
zwaar bestaat, dan zendt hij het vonnis met <ie 
bijbehoorende stukken ter bescl-ikking aan het 
Hoog :M:ilitiir Gerechtsrof. 

(4) Voor de toepassing van dit artikel warden 
de navolgende militaire straffen met crimineele 
straffen gelijk gesteld : de doodstraf, de 1nilitaire 
gevangenisstraf van meer dan vijf jaren en 
de cassatie. 

19. 209. (1) De beklaagdeh hebben geen. 
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recb t van appel of hooger beroep op het Hoag 
1\fi!itair Gerechtshof · van de vonnissen bij 
den krijgsraad geweze:ti op eene door die 
beklaagden bewcerde onbevoegdheid van· den 
rechter am in hunne 11aak informatien te nemen 
of uitspraak te doen. 

(2) Dit beroep staat in de kolonie open op 
den· Gouverneur, die daarin, na ingewonnen 
advies ·van het Hof van Justitie, beslist. , 

20. 225, 226, 227,. 239, en 241. De bevoegd
heid van het Hoag lVIilitair · Gerechtshof, 
omscbreven in de artikelen. 225, 226, . 227, 
2~9 en 241 van de Regtspleging bij de Land
magt-, komt in de Kolonie toe aan den Gou
verneur; die beRlist na ingewcinnen advies van 
het Hof van Justitie. 

21. 245. De president van een krijgsraad 
te velde behoeft geen hoofdofficier te zijn. 

22. 250, 251. Bij de krijgsraden te velde 
benoemt de Commandeerende-.Officier een 
auditeur-militair. Daartoe wordt zoo mogelijk 
iemand aangewezen, die den graad van doctor 
in de rechtswetenschap aan eene Nederlandsche 
Universiteit heeft verworven. 

23. • 274. De auditeur-militair is be, oegd 
de nasporing van strafbare .feiten, waarvan de 
cognitie aan den krijgsraad is opgedragen, te 
bevelen aan de ambtenaren en beambten vermeld 
in artikel i2, sub 2°.-6°., van het Wetboek 
van Strafvordering voor de kolonie Suriname. 

24. 373, 374. De President.en de President
plaatsvervanget, alsmede de leden van bet 
Openbaar · l\ilinisterie bij het Hof van J ustitie, 
ambtshalve belast met de functien van Audi
teur-Militair, leggen den eed (de belofte) af.in 
handen van den Gouverneur. 

HOOFDSTUK III. 

Bepalingen, waarb;,f van de daarnevens vermelde 
voorschriften i-an de provisioneele instructie "oor 
het hoog militair geregtshof geheel of ten deele 

is afgeweken. · · · 

25. 2.9, 31. (1) Tot het cloen van inspec
tiiin, het verhooren van getuigen, deskundigen 
of beklaagden in zaken, welke in eersten aanleg 
voor het Hoag Militair Gerechtshof moeten 
warden gebracbt, wordt in de Kolonie aan
gewezen de President van den Krijgsraad. 

(2) Eene rol wordt in de Koloriie ·voor deze 
zaken niet gebouden. 

(3) Verhooren in de Kolonie in andere za)i.en 
dan de in het eerRte lid bedoelde warden opge
dragen aan den officier-commissaris ... 

26. 51. Voor het Hoag Militair Gerechtshof 
staat in eersten aanleg oak terecht de corn-

mandant van de troepen in de Kolonie, onver- ., 
schillig welken rang hij bekleedt. 

27. 56. Het . Hoag Militair Gerechtshof 
he'eft de approbatie van de in artikel 18 van 
dit besluit bedoelde vonnissen alleen dan, 
winneer de Gouverneur die vonnissen -ter 
b~schikking aan het Hof heeft toegezonden. 

28. 59, 60. Klachten over de vervulling 
va,n het ambt van auditeur-militair warden 
door het Hoog Mi!itair Gerechtshof ter kennis 
gebracht van den Gouverneur, die daarop 
beslist. · · · 

29. 66. De voor het Hoog Militair Gerechtshof 
bestemde rapporten van officieren, die het 
bevel hebben gevoerd over het garnizoen van 
de,-Kolonie of van eenige stad, sterkte of post, 
welke aan den vijand is overgegaan, warden, 
zoo mogelijk door tusschenkomst van den 
Gouverneur, ~an O_nzen Minister van Kolonien 
ingezonden. 

30. 76. (1) · Zoowel in zaken van over
tredingen, welke in eersten aan!eg door· bet 
Hoag Militair Gerechtshof moeten warden· 
behandeld, als ingeval van hooger beroep, als 
bij de behandeiing door . het Hoag Militair · 
Gerechtshof van bezwaren tegen straffen, 
verblijft de beklaagde, de:appellant of de klager 
in 'den regel in de Kolonie. 

(2) Hij wordt alleen dan opgeroepen om in 
persoon voor het Hoag Militair Gerechtshof 
te verschijnen : 

i 0 • wanneer bet Hof h.et noodig oordeelt; 
2°. op zijn verzoek. · 
(:l) Getuigen, deskundigen en tolken warden 

· alleen opgeroepen om in · persoon voor het 
Hoag l\ifilitair- Gerechtshof te verschijnen, 

· wanneer het Hof het noodig oordeelt. 
31. 7.9. (1) Wanneer de ·beklaagd6 · zich 

in de Kolonie bevindt, geschiedt de uitspraak 
van door het Hoag lVIilitair Gerechtshof gewezen 
sententien door den Auditeur-Militair in eene 
openb.are zitting van den krijgsraad, zooals 
die alsdan zal zijn samengesteld, in tegenwoor
digheid van den beklaagde. 

(2) De tenuitvoerlegging van sententien en 
dispositien ·van ret Hoag Militair Gerechtshof. 
geschiedt in dat geval op bev~l van den Audi-
teur-iVIilitair. · 

32. 114-117. Het Hoag Militair Gerechts-. 
hof 'oefent geen toezicht nit op de zich in de 
Kolonie bevindende gevangenissen of huizen 
van verzekerde bewaring, noch op de daarin 
aanwezige gevangenen. 

. 33. 126. (1) Onverminderd het bepaalde 
in l:iet il.erde lid van dit artikel wordt aan de 
zich · in de Kolonie bevindende personen, die 



59 30 JAN UAR I. 1915 

ingevolge dit besluit warden opgeroepen om 
in persoon voor het Hoag Militair Gerechtshof 
te verschijnen, ten laste van 's Rijks schatkist 
overtocht naar N ederland verleend en zoo 
noodig · ook terug. De overtocht wordt door 
militairen volbracht in de klasse, waarin zij _ 
volgens het overtochtsreglement behooren te 

· reizen.- Voor andere personen_ wordt de klasse 
door den Gouverneur bepaald. 
· (2) Voor zoover zij zich niet in verzekerde 
beivaring bevinden, -hebben de in het. , vorig 
lid bedoelde personen bovendien recht op een 
vergoeding voor · verblijfkosten volgens een 
door Ons vast te stellen tarief. 

(3) Het Hof bepaalt bij de sententie, of, 
en zoo ja, tot welk bedrag, de kosten van den 
overtocht en de vergoeding voor verblijfkosten 
van den beklaagde of den klager en van de 
getuigen, de deskundigen of de tolkeu- ten 
faste van den schuldige komen. 

(4) Die kosten komen echt.er, zoowel wat· 
den beklaagde als de getuigen, ,deskundigen en 
tolken betreft, in eersten aanleg geheel voor 
rekening van 's Rijks schatkist. In het geval, 
bedoeld sub 2°. van het tweede lid van artikel 30 
van dit besluit wordt aan den· beklaagde van 
Rijkswe'ge noch overtocht, noch eenige ver, 
goeding- verleend, tenzij het Hoag Militair 
Gerechtsbof, v66rdat hij de reis aanvaardde, 
had beslist, dat die overkomst ook door het 
Coileg·e noodig werd geacht. · 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalingen. 

34. · Eene bij vonnis van den krijgsraad 
opgelegde straf, welke bij latere behandeling 
der zaak door het Hoag Militair Gerechtshof 
ongewijzigd is gebleven, wordt ten aanzien 
van artikel 39, eerste lid, van het Rege~rings
reglement voor de Kolonie Suriname beschouwd 
als eene in de Kolonie opgelegde ~traf. 

35. (1) Bij de rechterlijke uitspraak kan 
warden bepaald, dat de tijd door den veroor
deelde v66r de tenuitvoerlegging van die uit
spraak voorloopig in verzekerde - bewaring 
doorgebracht, bij de uitvoering van de hem_ 
opgelegde tijdelijke vrijheidsstraf of geldboete 
geheel of gedeeltelijk zal warden in mindering 
gebracht ; wat de geldboete betreft volgens den 
maatstaf, naar w~lken zij bij gebreke ~an 
betaling door vrijheidsstraf wordt vervangen. 

(2) De bepaling-van dit artikel is o'ok toe-
- p·asselijk ingeval, bij gelijktijdige vervolging _ 

wegens meerdere feit"en, de veroordeeling wordt 
uitgesproken ter zake van eeri antler· feit dan 

waarvoor de veroordeelde zich voorloopig in 
verze~erde bewaring bevindt; 

36. (1) Dit besluit treedt in werking op 
1 April i915. 

(2) Op dat tijdstip wordt ingetrokken Ons ' 
besluit. van 30 October 1909 (Staatsblad n°. 350, 
Gouvernementllblad n°. 80), zooals dat werd 
gewijzigd bij Ons besluit van 12 December 1913 
(Staatsblad n°. 441, Gouvernementsblail, 1914, 
110. 1). 

Onze Ministers van Kolonien en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van Stat_e. · 

's Gravenhage, den 30sten Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
De 111inister van Justitie, B. ORT. 

(Uitg~g. 16 Febr. 1915.) 

30 Janitari 1915. WET, tot verhooging ~n 
wijziging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914 • 
S.' 34. 

Bij deze wet warden eenige artikelen verhoogd 
en verminderd en wordt de omschrijving van 
een artikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan ondergaan de totalen 
der hierna genoemde afdeelingen de wijzigingen, 
d~arbij aangegeven, als : . 

de Xde afd. worcit verhoogd met / 600 
XIIde verminderil, ,, 500 
XV de verhoogil, ,, 20,100 

,, XVIIde ,, ,, 6,100 
en ,, XIXde ,, 450, 
· terwijl het totaal van dat hoofdstuk wordt 
verhoogd met f 26,750). 

30 J~n{ari 1915. WET, betreffende het !anger 
in dienst houden van dienstplichtigen: bij 
de landweer. S. 35. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ, ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de, heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noodig maken van den 
termijn, gesteld bij art. 1 der wet van 31_ De
cember 1914 (Staatsblad n°. 6Q0) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art·. 1. In art. 1 der wet van 31_ December 

1914 (Staatsblail, n°. 650) wordtvoor ,,31 Januari 
1915" gelezen: ,,31 Juli 1915". 

In art. 2 der zelfde wet wordt tusschen 
,,landweer;' en de achter dit woord staande 
komma ingevoegd: ,,van de dienstplichtigen". 
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2. · Deze wet treedt in werking op den dag 
van hare. plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. · 
. Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten 

• Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De J'Jilinister van Oorlog, BosB0OM. 
(Uitgeg. 30 Jan. 1915.) 

30 Januari 1915. WET, -betreffende het !anger 
in dienst · houden van ingelijfden bij de 
militie. S .. 36. · 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitenge{vone omstandig
heden ·. verlenging noodig maken van den 
termijn, gesteld bij art. 1 der wet v:an 31 De
cember 1914 (Staatsblad n°. 664/; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 1 der · wet van 31 December 

1914 (Staatsblad n°. 664) wordt voor ,,31 Januari 
1915" gelezen: ,,31 Juli 1915". 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
van hare plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten 

Januari 1915. 
WILHELMINA: 

. De Jiiinister van Oorlog, ·BOSBOOM. 
De Minister van klarine, J. J. RAilIBONNET. 

(Uitgeg. 30 Jan. 1915.) . 

30 Jani,airi 1915. WET, houdende tijdelijke 
afwijkiug van de Kieswet:- S. 37. 

B{il. Ha1id. :L• Kame1· 1914/15, n°. 242, 1-9. 
Hand: id. l!l14/15, bladz.·573-580. 
Bjjl. Hai1d. 1° Kamer 1914/15, n°. 24:.!, 1-2. 
Hand. id. 1914/15; 'bladz. 13~-147. 
vVrJ WILHEL)IINA, ENZ •.. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben. genomen, 

dat het wenschelijk is, met het oog op de 
tegen woordige buitengewone omstandigheden, 
over. te gaan tot tijdelijke afwijking van· de 
Kieswet; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra,id van State, m1z. 
Art. 1. De kiezerslijst, van kracht ge\vorden 

cle,n 15den Mei 1914, blijft, in zooverre met 
afwijking van artikel 3'1 der· Kieswet, van 
kracht· tot den J5deri Mei 1916. 

2. Voor.-de in a1:tikeL 1 bedoelde kiezerslijst 
gelden geclurende het tijdperk van den 15den 
Mei 1915 tot den 15t.l.en Mei 19Hi de artike
len 3 tot .en met 5 dezer wet. 

3. Van de lijst worden afgevoerd zij : · 
a. die· hun N ederlanderschap .hebben ver

loren; 

·, 

b. wien ]let kiesrecht bij onherroepelijk ge
w9rden rechterlijke nitspraak is ontzegd; 

c. die bij onherroepelijk geworden rechter
lij)re uitspraak de beschikking of het beheer 
over hunne goederen hebben. verloren; 

d. die hebben opgehouden ii;igezetenen der 
gemeente te zijn, een en antler beoordeeld na,1r 
den toestand op 1 Februari 1915. 

4. Aan de lijst worden toegevoegd cle daar
op nog niet voorkomende narrien der inwoners 
v~p. de gemeente. die de voo'r de kiesbevoegd

. heid gevordercle vereischten bezitten. op den 
lsten Februari 1915, ·of op een anderon dag in 
1915, wanneer cle Kieswet met betrekliing tot 
~enig vereischtll een anderen dag dan clen 
lsten Februari aangeeft, 

s,: De beslissingen tot uitvoering van de_ 
ariikelen 3 en 4 worden genomen op de ·wijze 
en met de gevolgen als gold het cle vaststelling 
van eene nieuwe kiezerslijst voor het tijdperk 
-vap den 15clen .Mei 1915 tot clen i5den Mei 1916. 

Lasten en beveleo, enz. 
(:l-egeven te ·•s-Gravenhage, den· 30sten Ja

nuari 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitge_q. 1 Feb,·. 1915.) 

30 Januari 1915. _WET, houdende voorziening, 
in het kas·-tekort van den Indischen dienst 
in 1915. S. 38. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ, ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

clat de wijze behoort geregeld_ te worclen waarop, 
in afwijking van artikel. 26, laatste lid, der 
Indische Comptabiliteitswet, vo~r het jaar 1915 
zal, moeten worden te gemoet gekomen ·in het_ 
kas-tekort hier te lande van clen Indischen 
dienst; 

Zoo is het, dat Wij, den .Raad ·van State, eriz, 
Art. i. Onze Minister van Financien w~rdt 

be~oegd verklaarcl om, bij het openen van 
kredieten aan. Onzen Minister van Kolonien 
gedurende het jaar 1915, het·beclrag der volgens 
artike!. 33 der Indische Comptabiliteitswet in 
's I_l,ijks schatkist gestorte gelclen te boven te 
gaan met eene som van vijf en negentig millioen 
gulden. . 

Onze :Minister van Financien zal in dat voor
schot aan 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 
bep,aling_en. 
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2. Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
'getreden op 1 Januari 1915. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten 

Januari 1915. · 
. WILHELMINA. 

De Minister van F'inancien, TREUB. 
De Minister van Kolonien, ·TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 31 Jan. 1915.) 

30 Januari 1915. BESLUI'.r, houdende- machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 39. 

30 Januari 1915. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor en ten behoeve van 
het aanleggen van een plein v66r het te 
stichten stationsgebouw te Bussum. s: 40. 

30 Januari 1915. \.VET, tot wijziging en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914. 
s. 41. . 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artike) gewijzigd, wordt een artikel inge
v'oegd en warden eenige artikelen verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal van de Ude afdeeling met f 8817, dat der 
IIIde afdeeling met f 125,800 en dat der IVde 
afdeeling met .f 12,450 en het eindcijfer _van het 
hoofdstuk met f 147,067. 

:lO ,Januari 1915. WET," tot bestendiging van 
den staat van beleg. S. 42. 

,
1 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
':I Alzoo Wij in overweging gencimen hebben, 
'tat het_ wei_i:schelijk is ~en staat van beleg, 
·l"erklaard b1J Ons beslmt van 10 ·Nclvember 
!t914 (Staatsblad n°. 527), gewijzigd bij Ons 
/~esluit van 21 November 1914 (Staatsblad 

l
n°. 542), te doeil · voortduren; 

1 
Gelet op artikel 5 van de wet van 23 Mei 

~899 (Staatsblad n°. 128) ; 
,, Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz: 
J E enig artike l. 

11 
De staat van beleg, v:erklaard bij Ons besluit 

I
ran 10 November 1914 (Staatsblad no. 527), 
gewijzigd bij Ons besluit van 2l November 1914 

j'Staatsblad n°. 542), wordt bestendigd. 

Lasten en bevelen, enz . 
. Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten 
Januari 1915. 

WILHELMINA. 
De 1Winister van Oorlog, BosBOOM. 

· De "Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De Minister van Jitstitie', B. ORT. 
De Minister van Binnenlandsche · Zalcen, 

CORT V. D .. LINDEN. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister van F'inancien, TREUB. 
De Minister •van Waterstaat, C. LELY. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De Minister va~ Kolonien,· TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 4 F'ebr. 1915.) 

30 Januari 1915. WET, tot bekrachtiging van 
een krediet door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch:Indie geopend. boven de 
begrooting van, Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1914. S. 43. 

'30 Januari 1915. WET, houdende wijziging 
van de regeling van de ontvangsten en 
uitgav·en van het Pensioenfonds voor de 
Gemeente-ambtenaren voor het jaar 1914. 
s. 44. 

30 Janitari 1915. WET, tot verklaring ·van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
'ment Neecle. S. 45. 

30 Januari 1915. WET, tot overdrac_ht in 
beheer en onderhoud aan den polder 
,,Helder en Huisduinen" van een gedeelte 
van den Rijksweg, genaamd ,,Strooweg" 
s. 46. 

3'o Januari 1915. WET, 'tot overdracht in 
beheer en onderhoud aan den polder 
,,het Koegras" van ee~ gedeelte va~ den 
Rijksweg, genaamd ,,Strooweg" . ene en 
gedeelte van den Rijksweg langs den 
Koegraszanddijlc. S. 47, 

30 Januari 1915. ,WETTEN, houdende natura
.lisa tie van : 

Maria Helena Hendrikx, weduwe van Leonard 
Josef N ellissen, geboren te M argraten, 
provincie Limburg, den 11 Januari 1868, 
zonder beroep, wonende te Maastricht, 
provinc_ie Limburg. S. 48. · 

Johann Andreas Ludolph Haars, geboren 



1915 30 y A N_ U A it I. 62 

te Einmerik (Pruisen) den 25 Mei 1878, 
koopman, wonende te Einmerik (Pruisen). 
s. 49. 

Arend Friedrich Wilhehn Luitink, geboren 
te Bocholt (.Pruisen) den· 28 Mei 1876, 
fabrieksarbeider, wonende te Isselburg 
(Pruis~n). S. 50. 

Gerhard Friedrich Goossen, geboreri te 
Duisburg (Pruisen) den 6·- Juni 1872, 
arbeider, wonende te Duisburg (Pruisen). 
s. 51. 

Gerard Nicolas Eugene Wissing, geboren te 
fmyrna (Azi~tisch Turkije) den 29 Mei 
1864, ambtenaar bij de Turksche Tabaks
regie, .wonende te Sainsoun (Aziatisch 
Turkije). S. 52. 

Karl August Scharpff, geboren te Heiden
heim (Wurttemberg) den 20 Mei 1860, 
koperslager, wonende te Haarlein, provincie 
N oordholland. S; 53. 

Anton. j\fols, geboren te Bohlinghausen 
(Pruisen) den 6 JuU 1871, mijnwerker, 
wonende te jJJeerbeck (Pruisen). S. 54-

Johann Joseph Scheeren, geboren te Gangel
terheide (Pruisen) den 20 November 1863, 
daglooner, wonende te Niederbusch (Prui-
sen)'. ~- 55. ' 

Peter ~Iathias Winkens, geboren te Rothe 
Erde (Pruisen) den 17 April 1877, fabrieks
arbeider, wonen~e te Aken (Pruisen). 
s, 56. 

Wilhelmine Anna Dell, weduwe van Hen
drikus Antonius ter Steege, geboren te 
Essen (Ruhr), Pruisen, den 10 Maart 1872, 
zonder beroep, wonende te Duisburg
Beeck (Pruisen). S. 57_ 

Carl Straub, geboren te Harb a.d. Neckar 
(Wurtteinberg) den 27. October 1871, 
importeur, wonende te Rotterdarn, provincie 
Zuidholland. S. 58. 

Johann Andreas Winkens, geboren te Aken 
(Pruisen) den 30 October 1880, werkman, 
wonende te A·ken (Pruisen). S. 59. 

Adele Octavie Chaillet, geboren te Parijs 
· den -7 Februari 1862; gezelscbapsdame, 

wonende te Oldebroek, provincie Gelder/and_ 
s. 60. 

Bernhard · Friedrich Eckardt, geboren te 
·Ruschendorf, gemeente Darnrne (Olden
burg) den 3 Juli )861, pensionhouder, 
wonende te Rotterdarn, provincie · Zuid
holland. S. 61. 

·Paul.Christian Ludwig Scbonau, geboren te 
Vechta (Oldenburg) den 24 April 1871, 
winkelier, wonende te Rotterdam, ·provincie 
Zuidholland. S. 62. 

:I 
· Anna ~Iaria den Ouden, weduwe van Heinrich 

Theodor Pekel, geboren te Zevenbergen, 
provincie No.ordbrabant, den 27 December 
1856, zonder beroep, wonende te Zeven
bergen, provincie Noordbrabant. ·s. 63. 

30 Janttari 1915. BI~SLUIT, tot uitvoering rnn 
artikel 84, eerste lid, -der Wet op de In
komstenbelasting 1914. S. 64. 

WIJ WILHELMINA, .. ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Financien van 27 Jannari 1915, n•. 161, Directe 
Belastingen ; 
. Gezien artikel 84 der Wet op de Inkom

•stenbelasting .. 1914; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

De machtiging tot navordering. van inkom
stenbelasting, bedoeld in artikel 84 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914, wordt verlernd 
door de directeurs der'directc belastingen, elk 
in· zijne directie. 

Onze. voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het · 
Staatsolad zal warden geplaatst. 

·•s-Gravenhage, den 30s ten J anuari 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(U~f.qeg. 10 Febr. 1915.) 

30 Jaiuiari 1915. BESLUIT, tot vaststelling 
van het bedrag, dat bij de r·egeling van 
den aanBlag van diplomatieke en consu
laire ambtenaren 'in ·de inkomstenbelasting 
als beroepskosten kan warden aangemerkt_ 
s. 65. . . 

W1JWILHELMINA, ENZ. 

up de voordracht van Onzen Minister ·,,an 
Financien van 27 Januari 1915, n•. 156; Di

. recte · Belastingen ; 
Gezien de artikelen. 2· en 25 der ,vet op de 

If\komstenbelasting 1914; 
Hebben goedgevonden: en verstaan te· be

palen: 
Het bedrag, , dat bij de , regeling ·van· den 

aa~slag van· diplomatieke en consulaire ainb-. 
tenaren in de inkomst~nbelasting als ·beroeps
kosten kan warden aangemerkt, wordt bepaaid: 

a. voor diplomatieke ambtenaren, · die hoofd · 
eener vaste zending zijn : op · het bedrag der 
door hen genoten wordende verblijfsvergoeding 
en kanselarijtoelage; 

b. voor de overige diplomatieke ambtena
ren: op de helft van b·un vast traktement; 

c. voor bezoldigde consulaire ambtenaren, 
di~ aan. bet hoofd van eenen f:!0St staan : op 
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het bedrag der do(!r hen genoten wordende 
verblijfsvergoeding; 

d. voor de overige bezoldigde consulaire 
ambtenaren: op de helft van hun vast trak-. 
tement; 

e. voor onbezoldigde consulaire ambtena
,r,en: op het bedrag der inkomsten uit hunne 
betrekking voortvloeiende. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken. 

;s-Gravenhage, .den 30sten-.J anuari 1915. 
WILHELl\HN A: 

De Ministfr van Financii!n,. TREUB .• 

(Uilgeg. 16 Feb,·. 1915.) 

30 Januari 1915. WET, houdende-openstelling 
voor gemee_nte-ambtenar~n van cle gelegen
heid om zich alsnog aan cle werking van 

. de Pensioemyet voor de gemeente-ambte
naren 1913 en van de \Vecluwenwet v0or de 
gemeente-ambtenaren 1913. te onttrekken; 
geldigverklaring van voor 1 Januari 1914 
bij gemeentebestnren ingekomen verkla
ringen van onttrekking; en verlenging van 
ci'e termijnen voor het overleggen van de 
gegevens voor het voor pensioen inkoopen 
van vocir 1· October 1~13 in gemeentelij!{e 
be_trekkingen bewezen diensten. S. 66. 

Bijl. Hand. 2• Kcwier 1914/15, n°. 180, 1-7. 
Hand. id. 1914/15, bladz, 623. 
Bijl. ,H,ctnd; le Ka1ner 1914/15, n°."180. 
Hani id. 1914/15, bladz. 133. 
,v1,J \\'lLHELMINA, ~;Nz ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging heb):>en genomen, 

dat het wenschelijk is, vooreerst om· de. ge
. meente-ambtenaren die het verlangen, bedoeld 
in art. 61, eerste lid, der Pensioenwet voor ,de 
gemeente-ambtenaren 1913- qf .dat bedoeld in 
art. 44, eerstc lid,.der Weduwemyet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913, wegens de aan
vankelijke onzekerheid ten aanzien van het 
karakter. hunner betrekking niet binnen den 
wetteiijken termijn hebben kunnen te kennen 
geven, ,alsnog)n de gelegenheid' te stellen zich 
aan de. w·erking van die wetten te onttrekken; 
: voorts ~m gemeente-imbtenaren, di~, .met het 
oog op· eene door hen te bezwarend geachte 
.1'.ege~ing .van het bestnn~ h{irin.er. gem~ente om
trent het verhaal van een deel der pensioens
bijdragen op de ambtenaren, het eerstbedoelde 
of bet in de tweede plaats bedoelde verlangen 
hebben te kennen gegeven, en die, nadat die 
regeling ve~vallen of door . eene mildere ver-

vangen . was, hunne op, dat verlangen betrek
king hebbende, • verklaring niet meer .binnen 
den in genoemde artikelen gestelden termijn 
hebben knnnen intrekken, alsnog: daartoe. in 
de gelegenheid te stellen ; , 

om voor 1 Januari 1914 bij gemeentebestu
ren ingekomen verklaringen als bedoeld: in 
bovengenoemde wetsbepalingen aan te merken 

· als voor .dien datum bij het Departement van 
Financien te z.iji;i. ingekomen ; in de vierde 
plaats om, aangezien- aan velen de voor het 
voor pensioen inkoopen van v66r I October 
1913 in _gemeentelijke betrekkingen bewezen 
diensten over te leggen stukken . niet tijdig 
konclen . of zullen kunnen worden. verstrekt, 
den voor de overlegging gestelden termijn te 
verlengen; 

Zoo is het, clat Wij, den Raad van State, enz. 
-Art. 1. Ten opzichte van de gemeente

ambtenaren. of oucl-gemeente-am·btenaren in 
den zin der Pensioenwet vodr cle gcmeente
ambtenaren 1913 die ten genoegen van Onzen 
Minister van Filiancien aantoonen, dat zij het 
verl,mgen, becloeld in art. 61, eerste lid, dier 
wet, of dat, bedoeld in art. 44, eerste lid, cler 
Weduwenwet voor de gemeente-ambtenaren 
Hll3, niet binnen den claarvoor gestelden tijd 
hebben kunnen te kennen geven, als gevolg 
van de omstancligheid, dat de betreli'king, 
waarin. zij. van. i1et verlangen moesten doen 
blijken, aanvankelijk .riiet als eene gemeente
lijke betrekking in den zin van eerstgenoemde 

'wet werd aangemerkt, is. of was eerstgemeld 
of laatstgemeld artikel niettemin van toepas, 
sing, wanneer zij het vcrlangen hierto_e alsnog 
v66r een door Ons ,nader te bepalen tijdstip' 
in den vorm eener schriftelijke verklaring te 
kennen geven aan Onzen genoemden Minister . 

2. Verklaringen als becloeld in art. 61, 
eerste lid, cler Peilsioenwet voor de gemeente
ambtenaren Hll3 en in art. 44, eerste lid, cler 

. Weduwenwet voor de gemeente ·ambtenaren 
1913 waarvan ten gez;oegen van Onzen Mi
nister van Financien wordt aangetooncl, dat 
zij voor 1 Jannari 1914 bij het gemeentebestnur 
zijn ingekoi;nen,. worden, .voor de. toepassing 
van genoemde a;tikelen. geacht bet Departe• 
ment van Financien voor dien datum te hebben 
bereikt. 

3. Voor hen, die op, 1 October 1913 eene 
geineentelijli:e het~ekking in den zi~ der Pen: 
sioenwet voor de gemeente-ambtenuren 1913, 
eene bnrgerlijke betrekking in den zin der 
Bnrgerlijke Pensioenwet of eene betrekking 
van leeraar in den zin der Pensioenwet voor 
de bijzondere leeraren 1913 bekleedden en voor· 
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hen die voor 1 April 1914 in zulk eene be
trekking werclen benoemd of herplaatst, wor
den de in art. 62, derde lid, van eerstgenoemde 
wet, art. III: derde lid, der• wet van 21 Juni 
1913 (Staatsblad n°. 303) en art. 40, derc1e lid, 
der Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 
1913. voor het inzenden van de d:rnrgenoemde 
gegevens gestelde termijnen tot· een door Ons 
nac1er te bepalen · tijdstip verlengc1. 

Verklari.ngen behelzende de in het derde lid 
van · die verlengde ariil~elen oncler b en c ge
noemde gegevens, zijn vrij van registratie. 

4. Gemeente-ambtenaren die ten genoegen 
.van Onzen Minister -van J!'inancien aantoonen 
dat zij op het tijdstip der dagteekening van 
de verklarfng, waarbi.i zij het in art. 61 der 

, Pensioenwet voor de gemeen te-am btenaren 191=3 
of het in .art. 44 der Weduwenwet voor c1e 
gemeente-ambtenaren 1913 bedoelde verlangen 
hebben te kennen gegeven, in dienst waren 
van eene gemeente waar op dat tijdstip eene 
regeling was, getroffen, strekkende om de ·pen
sioensbijclmgen, versehuidigd voor de in dienst 
der gerr{eente zijnde ambtenaren, voor· een dee! 
op dezen te verhalen en dat zij, nadat die ge
meente bedoelc1e regeling had ingetrokken of 
in voor c1e ambtenaren gunstigen zin had h.er
zien, hunne yerklaring willende intrekken, aan 
hun voornemen niet meer· binnen den in ge
noemde artikelen gestelden termijn gevolg 
hebben kunnen geven, worden geacht die ver
klaring ,riiet te hebben afgelegc1 wanneer :ilij 
-een hiertoe strekkend sehriftelijk verzoek bin
nen eene maand na bet tijdstip van het in 
werking. · treden van deze wet doen toPkomen 
tian Onzen genoeinden Minister. 

Lasten en b~velen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten Ja

nuari 1915. 
WILHELMlN A. 

De Minister van Financien, TREUB. 

De Minister van Bin11enlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 16 ·Febr. 1915.) 

.3 Febriwri 1915. · BESLUIT, tot -regeling van 
de opleiding van Indische jongelieden aan 
de Rijkskweekscholen voor onderwijzers. 
s. 67. 

_WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze • Ministers van 
Kolonien . en van Binnenlandsche Zaken van 
16 December 1914, Afdeeling A1, n°. 71, en 
van 30 December 1914, n°. 20729, Afdeeling O; 

Den Raad van State geh6ord (advies van 
den 19den Januari 1915, ri0 • 94); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien en van Onzen Mi~ister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 27 Ja
mi~ri 1913, Afdeeling A1, n°. 61, en van 1 Fe
bruari 1915, n°. 1265, afdeeling Onderwijs; 

Hebbengoedgevondenen verstaan te bepalen: 
Art. 1. Aan de · Rijkskweekscholen voor 

onderwijzers worden jaarlijks ten hoogste vier 
en, twintig plaatsen beschikbaar gesteld voor 
j ongelieden uit N ederlandsch-I ndi~, behoorende 
tot de Europeesche en daarmede gelijkgestelde 
·bevolking, ten einde in opleiding te worden 
genomen als· kweekeling op den voet van de 
regelen; vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van 21 Mei 1891 (Nederlandsch-Indisch Staa.ts
bla.!7,. n°. · 97), inet inachtneming ~an de navol
gende bepalingen. 

2. (1) Het toelatingsexamen wordt in Neder
landsch-Indiii afgenomen overeenkomstig het 
ingevolge artikel 25 van de· regelen voor de 
Rijkskweekscholen vastgesteid programma. 

(2) De aspiranten ·moeten op 1 April .van 
het, jaar, waarvoor de.plaatsir\g als kweekeling 
ve:dangd wordt, hun 15de jaar ingetreden zijn 
eri :hun 17de jaar nog niet volbraoht hebben. 

(31 Zij moeten om tot het examen te worden 
toegelaten geneeskundig zijn ·gekeurd en .liolia
melijk geschikt bevonden voor het onderwijs 
in Nederlanclsch-Indiii. 

(4) De 'regelen voor het ·afnemen van het 
ex!i,men en voor het geneesktindig o~derzoek 
van de aspiranten wordendoor den Gouverneur
Generaal van Nooerlandsch-Indiii vastgesteld. 

3. (1) De Directeur van Onderwijs en Eere
dienst in Nederlandsch-Indiii ~jst v66r 151\'Iaart 
de jongelieden aan, die op grond van het vorig 
artikel _voor plaatsing als kweekeling in aan
merking komen. 

(2) Van de namen der aangewezenen wordt 
telegraphisch_ mededeeling gedaan aari Onzen 
Minister van Kolonien, die daarmede onverwijld 
Onzen Minister van Binneniandsche · Zaken 
in kennis stelt. 

(3) Deze laatste bepaalt voor ieder der 
aaiigewezenen aan welke kweekschool hij zijne 
opl\)iding zal ontvangen. 

4! (1) De Direoteur van Onderwijs en Eere
dienst in Nederlandsch-Indie dra·agt zorg dat de 
aangewezen jongelieden·op zoodanig tijdstip uit 
N ederlandsch-Indiii vertrekken dat zij zioh tijdig 
v66r den aanvang der lessen bij den Directeur 
der:betrokken kweekschool kunnen aanmelden. 

(2) Zij genieten vrijen overtooht naar 
Nederland als Gciuvernements-passagier der 
2de' klasse en eene vergoeding voor uitrusting 
ten ·bedrage van f 200, onder voorwaarde dat 
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hunne ouders ,of voogden ·zich schriftelijk 
verbinden, de uit dezen hoofde betaalde gelden 
in 's Lands kas terug te storten, ing,eval de. 
aangewezene zijne bestemming als kweekeling 
niet volgt, dan we! anaers dan tengevolge van 
omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil 
(ter beoordeeling van Onzen Minister van 
Koloniiin), hetzij als kweekeling wordt ont
slagen, hetzij na het behalen van de bevoegd
heid als. onderwijzer of hoofdonderwijzer geen 
dienst neemt bij het .openbaar of bijzonder 
onderwijs in ·Nederlandsch-Indie. 
- 5. (1) Gedurendehunneopleidingalskweeke-· 
ling ontvangen de jongelieden eene toelage 
voor huisvesting en verpleging, waarvan het 
,bedrag, de.som van/ 500 per jaar niet te boven 
gaande, door Onzen , Minister van Binnen
landsohe Zaken wordt bepaald. 

(2) Onze Minister van Kolonien kan. in 
bijzondere gevallen hen, die zioh na het behalen 
van den onderwijzersrang met ernst op p.e.studie 
1;oor het examen van hoofdonderwijzer toe
leggen, nog gedurende ten hoogste drie jaren 
in het genot van deze. toelage laten. 

(3) ·Binnen acht jaren na hunne uitzending: 
op den boven omschreven voet kunnen de 
jongei.ieden, die 'in dien tusschentijd den 
onderwijzersrang hebben behaald dan we! 
tengevolge van omstandigheden onafhankelijk' 
van hun wil (ter beoordeeling van: Onzen 
Minister van Kolonien), de studie aan de 
·kweekschool hebben moeten staken, voor 
Gouvernements-rekening in de 2de klasse 
naar Nederlandsch-Indie worden teruggevoerd. 
Voor diegenen onder hen, die door Onzen 
Minister van Koloniiin ter beschikking van den 
·Gouverneur-Generaal van N ederlandsch-Indie 
worden gesteld om tot onderwijzer bij het 
openbaar onderwijs daar te .lande te worden 
benoemd, gesohiedt de uitzending op den voet 
van de daarvoor. vastgestelde bepalingen. . 

· 6. Dit besluit treedt in werking.op den dag 
der afkondiging. 

Onze Minister van Kolonien en Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast-met de uitvoering 
.van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal, 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden lj,an den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

·•s Gravenhage,.den 3den Februari 1915. 
WILHELMINA. 

Di Minister van $:olonien, .TH .. B. PLEYTE. 

De 1Winister van Staat, 1vlinister van Birinen
tandsche Zaken, -CORT v. D. LINDEN •. 

(Uitgeg. 26 Febr. 1915.) 

1915. 

3 Februari 1915 .. BESLUIT, houdende beslissing 
dat het Hoofdbestuur van den Bond van 
N ederl. Onderwijzers of een zijner afdee
lingen geen belang heeft, in den zin van 
art. 14, eerste lid der Wet tot regeling 
van het lager onderwijs, bij de vernietiging 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
tot goedkeuring eener verordening, rege
lende de jaarwedden van h~t onderwijzend 
personeel der openbare lagere school. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1• J. BRONDIJK, onderwijzer aan eene 0. L. 
School te Krommenie en 2• het Hoofdbestuur 
van den Bond van Nederl. Onderwijzers en 
het Bestuur der Afdeeling Krommenie- Uilgeesl 
van <lien Bond, tegen het besluit· van Gedep. 
Staten van Noordholland van 23 Sept. 1914, 
n•. 71, waarbij goedkeuring is verleend aan 
het besluit van den Raad van' Krommmie van 
1 Sept. 1914, tot wijziging .van art. 13, 3• lid, 
van de verordening; regelende de jaarwedden 
van de hoofden eri het verder ·onderwijzend 
personeel der oprn bare !age re scholen in die 

.gemeente; · 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van bestuur gehoord, advies .van 
13 Januari 1915, n•. 496; 

Op de voordracht van Onzen · Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Januari 1915, 
n•. 849, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende: dat art. 13 der verordening, 
vastgesteld bij raadsbeslnit van 22 Uecember 
1908, gewijzigd bij raadsbesluit van 24 October 
1911, luidt als volgt; 

,.Onderwijzers die, ter vervu!ling van hun
nen militie- of landweerplicht, onder de wape
nen of in werkelijken · dienst moeten komen, 
zijn verplicht daarvan· tijdig aan het gemeen-
tebestunr kennis te geven; · 

,,Behoudens de gevallen in het laatste lid 
van dit art. bedoeld, wordt hunne jaarwedde 

· gedurende hun verblijf onder, de wapenen of 
in werkelijken dienst ingehouden, <loch tot 
geen hooger bedrag dan de kosten hunner 
plaatsver.vanging bedragen; 

;,Onderwijzers, die ingevolge. het bepaalde 
bij, art. 185 der Grondwet, .art. 110, 111, 114, 
4• zinsnede .. 14lbis of 142, der Militiewet 
1901, laatstelijk gewijzigd bij. de. wet van 5 
-December .. 1903 ·(Staalsblad n? .. 293) of art. 11 
der Landweer.wet onder _ de · wapenen of .in 
werkelijken· dienst zijn, blijven in het volle 
genot van de aan hunne .betrekking verbonden 
jaarwedde; 

dat de Raad bij .beslnit van 1 S_ept. 1914 
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aan de gemeente-weridieden en beambten, 
welke tengevolge van de mobilisatie onder de 

-wapenen .zijn geroepen, 80 °lo van het door 
hem genoten salaris heeft gcwaarborgd, zoo 
·zij kostwinner zijn en 25 °/0 zoo zij niet ko,t
. winner zijn, onder aftrek van de even tueele 
rijksvergoeding wegens kostwinnerschap en 
van hetgeen ,zij tengevolge van bun .verblijf 
onder ' de wapenen anders dun wegens soldij 
nit 's Rijks kas genieten ·; 

dat de Raad bij besluit van denzelfden dug, 
· gelet op bovengenoemd besluit, art. 13, 3• lid, 
van de verordening, regelende de jaarwedden 

· van de hoof den en .bet verder onderwijzend 
personeel clcr 0. L. Scholen in de gemeente 
heeft gewijzigd als volgt: 

,,Onderwijzers, die' in'gevolge bet bepaalde 
bij art. 80 eu 81 der Militiewet, art. 11 en 
llter der Landweerwet onder de wapenen of 
in werkelijken dlenst zijn, blijven in het voile 
,genot van de aan hunne betrekking verbonden 
.jaarwedde; 

,,Onderwij::ers, die ingevolge art. 185 der 
Grondwet, art. 1lbis der Landweerwet en 
art. 6 der Landweerwet onder de' wapenen of 
in werkelijken dienst zijn, genieten, zoo zij 
kostwinner zijn, 80 °lo van hunne laatstgenoten 
jaarwedde, en zoo zij niet-kostwinner zij1,, 25 
% van hunne laatstgenoten janrweclde, met 

. dien verstar.de, dat hiervan word t afgetrokken, 
hetgeen zij tengevolge van bun verblijf onder 
de wapenen, anders dan wegens soldij uit.'s lands 
kas genieten ;" 

I '~ • "' 

dat laatstgemeld besluit genomen is uit 
overwegiug dat bet wenschelijk is, 'eene der

.gelijke bepaling (als die \\ielke vast~esteld is 
-ten aanzien van· geme~ntewerklieden en be
.ambten) op te nemen in ·de verordening, 
regelende de jaarwedden van de hoofden en 
bet verder onderwijzend personeel der 0. L. 
Scholen; 

dat Gedep. Staten bij besluit van 23 Sept. 
1914, n°. 71, het raadsbesluit hebben goedge
keurd; 

dat ·van het besluit van Gedeputeerde Staten 
door het Hoofdbestu ur van den Bond van 
Ned. Onderwijzers en door het Bestuur van 
de Afdeeling Krormnenie• Uilgeest van <lien 
.Bond beroep bij Ons is ingesteld. 

dat van laatstgenoemd besluit J.,.BRONDIJK 
eveneens bij Ons in beroep is gekomen. aan
voerende, dat art. 13 der verordening hem de 
uitbetaling zijner voile jaarwedde bij opkomst 
onder de wapenen waarborgde; · · · 

dat dit art. juist \;Oor tijdsomstandigheden 
·als de tegenwoordigc was vastgesteld en bet 

I __ ---···------

hem onbillijk voorkomt, bet artikel te wijzigen 
-als is geschied nu deze omstandigheden zich 
we_rkelijk voordoen ; 

Overwegende, wat betrcft het eerstgemeld 
beroep, ·aat art. 14 der Wet tot regeling van 
bet lager onderwijs het recht van hooger beroep 
toekent aan ieder, die bij de vernietiging of 
verbetering van bet beslnit van Gedep. Staten 
belang heeft ; 

dat ,,belang" daarbij te verstaan is in den 
zin van eigen persoonlijk ,belang; 

dnt noch het appelleerende Hoofdbestuur 
noch b·et appelleerende Afdeelingsbestuur ge
acht kunnen warden bij, de vernietiging van 
het bestreden besluit een .eigen persoonlijk 
'belang te hebben en zij dus in hun be~oep
niet-ontvankelijk moeten worden verklaard; 

Overwegende, wat betreft het in de tweede 
plaats yermeld bero~p, ,dat de wijziging door 
den Raad in de verordening gebracht, in aan
merking genomen de tijdsomstandigheden, 
door Gedep .. Staten terecht is goedgekeurd; 

Gezien de wet tot regelfng van het lager 
onderwijs; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
1•. het Hoofdbestunr van den Bond van 

:Neclerlandsche Ondcrwijzers en het bestuur 
der Afdeeling Kroinmenie. Uil,qeest van <lien 
Bond in bun beroep niet-ontrnnkelijk te ver
klaren; 

2•. het door J. BRONDIJK, onclerwijzer aan 
eepe 0. _L. School te Kromn\enfo, ingeste,d 
beroep ongegrond tc verklai·en. 

Onze Minister van BinneuL Zaken is belast 
enz. (W. v. D. B. A.) 

3 Febrttari 1915. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
toepassing van de artt. 26 en 48 der L.0.-wet. 

Mijne aandacht wordt er op gevestigd, dat 
sommige gemeentebesturen aan hoofden en 
onderwijzers van openbare· lagere scholen, die 
door de mobilisatie der militie en landweer 
onder de wapenen zijn, slechts een dee! van 
bun salaris uitbetalen en niet!emin van hen 
eene qnitantie verlangen v.oor het volle salaris. 
Dit zou dan gcschieden ter ·voorkomirig van 
eventueele moeilijkheden bij het verkrijgen van 
de Rijksbijdrage. · 

Naar aanleiding hiervan heb ik de eer Uw 
Oollege .. te· verzoeken, de gemeentebesturen in 
Uwe provineie er op te wijzen, dat i~houding 
van salaris van hoofden en ouderwijzers van 
openbare lagere scholen alleen mag geschieden 
uit krachte der goedgekeurde gemeente-veror-
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dening op. de jaarwedden -der onderwijzers, be
·doeld iu art. 2~ der L. 0.-wet, en dat nimmer 
quitantie mag worden verlangd voor salaris, 
clat niet is uitbetaald. 

Uw College gelieve daarbij tevens de aan: 
clacht van de gemeentebesturen er op te ves
tigen, dat ten deze geen vrees behoeft te be
staan voor verlies van Rijksbijdrage, vermits 
-- zooals trouwens reeds' in de circulaire van 
mijn ambtsvoorganger de!. 13 Mei 1908, n•. 2853, 
afd. L. 0., werd te kennen gegeven - geheele 
of gecleeltelijke inhoucling van ~afaris · van 
schoolhoofclen en onclerwijzers, die onder de 
waperien zijn, niet vnn invloed is op het bedrag 

· der· Rijksbijclrage, bedoelcl in art. 48 der lager 
onderwijswet en die bijdrage onverkort worclt 
uitgekeercl 66k voor die Ieerkrachten, itan wie 
bet salaris wegens vervullin.g van militie
of landweerplichten overeenkomstig de goed
gekeurde verordening .niet, ·of niet ten volle, 
is'· nitbetaald. 

De 1lfiniste,· mn Staat, 
De Ministei· van Binnenlandsch.e Zaken, 

Voor den Minister, 
De Sec·relaris-Genei-aal, J. B. KAN. 

4 Febi'uari 1915. BESLUIT, tot wUziging van 
artikel I van het. Koninklijk besluit van 
2 ll'Iei 1913 (Staatsblad n°. 173), 'houdende 
vaststelling van bepalingen omtrent de 
inrichting van het · Departement van 
Financien. S. 68. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van · Onzen Minister van 

Financien van den 20sten Januari 1915, n°. 122, 
Afdeeling Kabinet en Secretarie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26sten Januari 1915, n°. 49) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemclen Minister van den lsten Februari 1915, 
n°. 88, afdeeling Kabinet en-Secretarie; 

Hebben goedgevonden en verstaan.: 
Artikel I van Ons besluit van 2 Mei 1913 

(Staatsblad n°. 173), houdende vaststelling van 
bepalingen omtrent de inrichting van het 
Departement van Financien, wordt gelezen 
als volgt: 

Het aantal burgerambtenaren bij het Depar
tement van Financien bestaat, behalve de 
Secretaris-Generaal ui.t : 

5 Administrateurs, waaronder een tevens 
Thesaurier-Generaal en een. Raad-Adviseur; 

14 Referendarissen; 
14- Hoofdcommiezen; 
23 Commiezen ; 
76 Adjunct,commiezen en klerken ; 

1 Hoofddirecteur der directe belastingen, 
invoerrechten en ·accijnzen ; 

· 3 Hoofclinspectetirs ; 
1 Inspecteur ; 
4 Ontvangers ; 
3 Rijksklerken der directe belastingen, in

voerrecbten en accijnzen ; 
1· Inspecteur van den waarborg en de belas

ting der gouden en zilveren werken ; 
1 Hoofddirecteur van de registratie, de 

hypotheken en het kadaster ; 
1 Directeur i 
2 Inspecteurs ; 
3 Surnumerairs der registratie en domeinen ; 
1 Inspecteur ; ' 
1 Landmeter ; 
1 Boekhouder van het .kadaster. 
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 en aan de Algemeeni;, Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 4den Februari 1915. 
. WILHELMINA, 

De 1vlinister van :Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 17 Febr. 1915.) 

4 Februari 1915. · BESLUIT, boudende verbod 
van uitvoer- van bijtende potasch (met 
inbegrip van potaschloog) en koolzure 
·potasch. S. 69. 

Wn WILHELMINA, ENZ, 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodi~. is, den uitvoer van bijtende 
potasch (met inbegrip van potaschloog) en 
koolzure potasch te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augµstus ·1914 (Staats
blad n°. 344) .; 

Op de voordracht van Onze Ministers vii,n 
Oorlog, van , Financien en van Landbouw, 
Nijverheiq en Handel van 1 Februari 1915, 

.Kabinet, Litt. E 12 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Februari 1915, n°. 19); 

Gezien het nader Tapport van Onze voor
noemde :Ministers van 3 Februari 1915, Kabinet 
La. F 13 ;_ 

Hebbengoeclgevondenenverstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van bijtende potasch (met inbe
grip van -potaschloog) en koolzure potasch i~ 
verboden van den dag der afkondiging, van, 
dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod ·tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te do.en verleenen. 
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Onze JVIinisters van Oorlog, van Financien • 
en van -Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 4den Februari 1915. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Oorlog, BosBOOl\L 
De 1l1inister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 4 Febr. 1915.) 

4 Februa,·i 1915. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien betreffende de 
bcrekening van Rijksbijdrage in de kosten 
van krankzinnigenverpleging. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heb
ben mij gevraagd of ik mij ermede zou kun
nen · vereenigen, dat voor de · berekening van 
de Rijksbijdrage in de kosten van 'verpleging 

· van behoeftige krankzinnigen het jaar op 360 
en de maa.nd op 30 dager. werd gesteld. Op 
deze vraag is door mij toestemmend geantwoord. 

Het schijnt gewenscht dat deze berekening 
algemeen_ wordt toegepast. Er bestaat echter 
geen bez\vaar tegen, dat de bijdrage over· het 
afgeloopen jaar op de oU:de wijze berekend 
wordt. (W. v. D. B. A.) 

6 Februari 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van kopervitriool en koper
oxyde. S. 70. 

(Tekst als S. 69.) 

6 Februari 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van kalvermagen en van 
lebpraeparaten. S. 71. 

(Tekst als S. 69.) 

7 Februari 1915. BESLUIT, houdende bepaling 
dat Nederlandsch-Indie niet verantwoorde
lijk is voor de daden en verzuimen, geple.egd 
door tot de uitoefening van den loods
dienst aldaar bevoegde· personen. S. 72. 

vVrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 4 Januari 1915, Afd. 01, n°. 51; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 Januari 1915, n°. 55); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

Minister van Kolonien van 2. Februari 1915, 
Afd. 0 1, n°. 48 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan-te bepalen: 
dat Nederlandsch-l'l}die niet verantwoordelijk 

is voor de daden en verzuimen, gepleegd door 
tot de citoefening van den _loodsdienst aldaar 
bevoee;de personen. 
· Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Sfaatsblad 
zal worden geplaatst, ·en ·waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 6den Februari· 1915. 

WILHELMINA. 

De 111ir,ister van Koloniin, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 18 Febr. 1915.) 

8 Februar( 1915. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
A.m8terdam V8,n 21 October 1914, n°. 808, 
strekkende tot vaststelling van eene ver
ordening op de winkelsluiting. S. 73. 

Gesr.horst tot. l Augustus 1915. 

8 Februari 1915. BESLUIT, ter bevordering 
van eene behoorlijke uit'voering in de. 
kolonie Gurai;ao van sommige bepalingen 
van de Regtspleging bij de Zeemagt 
(Publicatieblad 1914, n°. 2). . 74. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Kolonien, van J ustitie en van Marine van 
2 October 1914, Afdeeling B, n°. 19, van -10 Oc
tober 1~14, 2de Afdeeling A, n°. 515, en van · 
23 October 1914, Bureau B, n°. 58 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 November 1914, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 December 1914, 
Afdeeling B, n°. 10, 21 December 1914, 2de Af
deeling A, n°. 518, en van 5 Februari 1915, 
Bureau B, n°. 54; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ter bevordering van eene behoorlijke uit

voering in de· kolonie Gura9ao van sommige 
bepalingen van de Regtspleging bij de Zeemagt, 
waarvan de gewijzigde tekst bekend is gemaakt 
bij Ons besluit van 5 September 1913 (8taats
blad n°. 365; Publicatieblad .1914, n°. 2), vast 
te stellen hetgeen volgt : 

Art. 1. ,Alle bevelen, vorderingen en oproe
pingen, ingevolge bepalingen van de Regts
pleging ln,i de Zeemagt gericht tot ingezetenen 
van de kolonie Gurai;ao worden, ook ten· aanzien 
van de daaruit voor die ingezetenen voort
vloeiende verplichtingen, gelijk gesteld met 
soortgelijke · bevelen, vorderingen en -oproe-
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pingen van den niilitairen rechter of van 
militafr-rechterlijke autoriteiten in die ko\onie, 

Aan die bevelen, vorderingen en oproepingen 
moet worden voldaan met inachtneming van 
de desbetreffende bepalingen van · de Regts
pleging bij de Zeemagt. 

2. · De missives, bedoeld in de artikelen 79, 
80, 81, 82, 87 en 168, juncto 169, van de Regts
pleging bij de Zeemagt, worden op het eiland 
Ourw;ao gericht hetzij aan den commandant der 
troepen, hetzij aan het Hof ,van Justitie te 
Willemstad, al naar mate die missives in 
N ederland behooren te worden gezonden aan · 
den commandeerende-officier of aan eene 
Burgerlijke Regtbank en op een der andere 
eilanden der kolonie Oura9ao aan den gezag
hebber. 

Aan de daarbij gedane verzoeken of bevelen 
tot medebrenging wordt uitvoering· gegeven 
overeenkomstig de desbetreffende voorschriften 
van genoemde Regtspleging. 

3. De beteekeningen, bedoeld in artikel 112, 
derde lid, en in artikel 168, juncto 169, van de 
Regtspleging bij de Zeemagt kunnen, behalve 
door een onderofficier der zeemacht, in de 
kolonie Oura,ao geschieden door een door den 
Procureur,Generaal daartoe aangewezen deur
waarder of dienaar der openbare macht, dan 
we! door een door , den Commandant der 
Troepen te Willemstad daartoe aangewezen 
onder zijne bevelen dienenden. onderofficier. 

Deze aanwijzingen geschieden op schriftelijk 
verzoek van den Fi~caal, aan wien de exploten 
van beteekening worden toegezonden. 

Voor deze beteekeningen mogen de deur
waarders zoodanige kosten in rekening brengen 
als hun in soortgelijke koloniale strafzaken 
toekomen. Zij zenden daartoe hmine overeen
komstig de in de kolonie geldende wetgeving 
getaxeerde declaratien in duplo aan den Fiscaal 
in, die voor de betaling zorg draagt. 

4. De dringende en andere gerechtskosten, 
niet reeds vermeld ·in artikel 3, warden, voor 
zooveel verschuldigd aan of ten behoeve van 
in de kolonie gevestigde 0£ verblijvende per
sonen, door· den Fiscaal berekend ingevolge 
en betaald overeenkomstig de voor·het Hof van 
J ustitie geldende voorschriften. 

5. Het binnentreden van eene woning tegen 
den wil van den rechthebhende, bedoeld in 

.artikel ·86; laatste lid, van de Regtspleging bij 
de Ze~magt, geschiedt op het eiland Oura,ao, op 
last van den· Pro·cureur-Generaal en op een der 
andere eilanden op iast van den gezaghebber. 
Zij kumien daarbij dcsverkiezende tegen
woordig zijn. 

6. De Fiscaals zlin bevoegd in Gu~ai;ao 
nasporingen omtrent strafzaken, als bedoeld 
in'. artikel 242 van de Rfgtspieging bij de Ze.emagt, 
op t'e· dragen aan de in artikel 8, onder 2°., ·3•>,, 
4"., 50_ en 6°., van het bij Ons besluit van 
22 Mei 1914, n°. 83 (Publicatieblad n°. 21), 
vastgestelde w·etboek van Strafvordering voor 
de kolonie Cura~ao bedoelde ambtenaren en· 
beambten. Bij deze nasporingen wordt het 
bepaalde'in het laatste lid van gemeld artikel 242 

. ook ten aanzien van gebouwen, vaartrugen, 
inrichtingen of terreinen, welke onder het 
m'litair gezag in de kolonie staan, in acht 
genomon.· 

Onze Mini~ters van Kolonicn, van Justitie 
en van Marine zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de 11itvcieri:ilg van dit be2luit, 
hetwelk i;.,_ het· Staatsbl<id zal worden ·geplaatst 
en in afschrift zal worden medegedeeld aan den 
Raad van State· en aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 8sten Februari 1915. 
vVILHELMINA. 

De 11:Iinister van Kolonien, 
De 111 iniste1· vqn J ustitie, . 
De jyJ inister van 111 wrine, 

(Uitgeg. 

TH. B. · PLEYTE .. 

.B. ORT. 

J; J. RAMBONNET. 

26 ]f'ebr. 1915:) 

8 Februari 1915. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

A1·L 2bis der Schepenwet is niet in strijd 
met het voorschrift van art. 1 der Rijn
·vaartacte. 

(Scliep0nw0t art. 2bis.) 

V oorzitter : A. J\,l, B. Hanlo. 

Raden : J\,lrs. A. Fentener van Vlis~ingen, 
H. Hesse; H. M:. A. Savelberg en Jhr. R. Feith. 

M. B., sleepbootkapitE!in, geboron te Bron
wershaven, wonend'.l k Rottnrdarn, rp.q,iirant 
van cassatie 

tP.gen: 
een vonnis van de Arr.:Rechthank te Rotter
dam van 20 October 1914, hondende bevesti
ging in hooger beroep, behalve ten aanzien der 
straf, en met verbetering dor gronden van een , 
vonnLq van bet Kantongerecht aidaar van 
22 Mei 1911, waarbij de reqnirant was schuldig 
verklaard aan : ,,als schipper van een in N eder
land thnis behoorend schip, dat slechts bij 
uitzondering en over korten afstand vaart 
buiten de in art. l der Schepenwet genoemde 
lijn, daarmede een reis ondernemen, zonder 
van hct hoofd ".an het district, wuarbinnen het 
schip zich bevindt, eene schriftel~jke verklaring 
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te hebben ontvangen, inhoudende, dat hij met 
het oog op gevaar -voor de opvarenderi geen 
bezwaar maakt tegen de voorgenomen reis", en 
te diiir zake, met toepassing _va,:,_ de artt. l, 2, 
2bi8, 52, fi5 en 75 der Schepenwet, 23 Sr., 
veroordeeld tot eene geldboete van drie gulden 
en vervahgende hechteuis van twee dagen ; 
zijnde met veruietiging van het vonnis van het 
Kantongerecht op dit punt de straf bij het 
bestreden vounis bepaald op een hechtenis 
van. eeu dag, advocaat. Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw·, 's Gravenhage. 

Conclusie vari den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

De Schepenwet bepaalt in art. 2 sub 1, dat 
hare bepalingen van toepassing zulien zijn : 
,,op de. in Nederland thuis behoorende schepen, 
welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden 
om eene reis te ondernemen, met uitz_ondering", 
onder meer van de ,,schepen, welke slechts bij 
uitzondering en over korten afstand bniten de 
in art. 1 genoemde lijn varen, 'waarvoor alleen 
de norm van art. 2bis zal gelden, luidende : 
,,Schippers van schepen; becloeld onder de uit
zondering g en h van art. 2, eerste lid, mog_en 
met hun schip geene reis onderuemen zonder 
vooraf de vergnuning te hebben gevraagd van 
het hoofd van het district, waarbinnen het 
schip zich bevindt, en van dezen eene schrifte
lijke verklaring te hebben ontvangen, inhou
dende, dat hij, met het oog op gevaar voor de 
opvarenden, geen bezwaar tegen_ de voorge-

. riomen reis maakt. Het _districtshoofd bepaalt 
voor welken termijn de vergunuing zal gelden. 
Weigert het districtshoofd eene zoodauige ver
klaring af te geven, dan staat hiertegen beroep 
open bij den Hoofdinspecteur.' · Maakt ook 
deze bezwaar, dan kan de schipper een certifi
caat vragen, in welk geval de uitzondering 
uiet van toepassing is". Voorts blijkt art. l 
ouder ,,het ondernemen van eene reis" te ver
staan : ,,het anders dan tot het doen van eene 
procftocht, buitengaats brengen van een schip" 
terwijl art. 3 eerste lid voorschrijft, dat geene 
.reis zal warden ondernomen, tenzij voor het 
· schip overeerikomstig genoemde wet een certifi
caat van deugdelijkheid is afgegeven, hetwelk 
nog geldig is op het ·oogenblik van vertrek. 
Tegen overtreding ten slotte der artt. 2bis en 3 
waakt art. 52 der wet, door met hechtenis 
van ten hoogste <>en jaar te bedreigen : ,,de(n) 
schipper, die eene reis onderueemt of voortzet, 
wanneer een op het oogenblik van het onder
nemen of voortzetten van de reis nog geldig 

certificaat van deugdelijkheid of geldige verkla
ring, als bedoeld in art. 2bis, niet is afgegeven". 

Aan requirant is bij inleidende dagvaarding 
ten laste gelegd: ,,dat hij, op 17,Januari 1914, 
als schipper van de i11 Nederland thuis behoo
rende sleep boot ,,DrydocJ,", in eigendom 
toebehoorende aan en varende voor de:N. V. 
,, Wilton's :;\,Iachinefabriek en Scheepswerf", 
gevestigd te Rotterdam, dat schip bij uitzonde
ring en over korten afstand, anders dan tot 
het cloen van ee:q proeftocht, buitengaats heeft -
gebracht, door dat schip, hetwelk placht 
gebezigd te warden voor de vaart op rivieren 
en binnenwateren, van nit den Nieuwen Water
weg over een afstand van ongeveer 120 Meter 
te brengen aan de buitenzijde· van de in art. 1 
der Schepenwet omschreven lijn, loopende 
langs de Zuid-Hollandsche kustlijn, waarbinnen 
begrepen waren de zeehoofden aan den Hoek 
van Holland, teneinde behulpzaam te zijn. bij 
het afsleepen van het stoomschip ,,Clacton", 
hetwelk toen aan het uiteinde van het Zuider
hoofd aan den Hoek van Holland met zijn 
voorsteven aan den. grand za.t, zplks terwijl 
eene op het oogenb1ik van het onderuemen 
dier reis geldige verklaring, als · bedoeld in 
art. 2bis der Schepenwet, niet was afgegeven". 

Aanvankelijk meende ik, dat deze aldus 
geformuleerde aanklacht geen strafbaar f~it 
inhield en ik had hiervoor goede argumenten. 
Het slot van art. Zbis immers noemt dit artikel 
eene uitzonclering, 'zoo reden_eercle ik, waaruit 
volgt, dat ook voor de schepen van art. 2g het 
certifica:it van deugdelijkheid regel · is. Doch 
daaruaast bracht de memorie · van toelichting 
(:$ijl. Hand. 2° Kamer 1911/12 1-9) mij 
hopeloos in verwarring. De voorgestelde her
ziening cler · oorspronkelijke · Schepeuwet toch 
wordt daarin eenc groo.to verbetering genoemd, 
,,immers waar onder de · geldende wettelijk'e 
regeling een scihipper onder voorgevei1, dat zijn 
schip een binnenschip is, c1at slecbts bij uit
zondering b:,iten de tonnen vaa-rt, kan uitvaren 
zcinder dat de scheepvaartinspectie bij machte 
is hem het uitvaren te beletten, daar zal, na 
de totstandkoming, der wijzigingswet, iedereen 
strafbaar z\jn, die, niet voorzien van ecn certi
ficaat van deugdelijkheid voor zijn schip eene 
reis met dat schip onderueemt, tenzij bet 
betrokken districtsho:,fd hem zulks heeft 
verguncl en daarvan ceue s~hriftel\ike verkla
ring heeft afgegeven". 

Men zou zoo zeggen, dat het deze uiteen
zetting niet aa~ duidelijkheid. mangelt en dat 
daariri het ontbr,;ken van het certificaat van 
deugdelijkheid, ook voor de schepen van 
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.art. 2g, tot element der overtreding van art. 52 
wordt gestempelcl, terw\jl Jaatst,ge1::ielde bepa
lling nog de deur toe deed, door in eei:l adem 
gemeld certificaat en de verklaring van art. 2bis 
·te noemen. 

Intusschen hen ik voet voor voet - aan een 
schriftelijke verklaring der regeering klemt 
men zich zoo lang mogelijk vast - van ziens
wijze veranderd en meen ik thans, dat ·voor de 
schepen van art. 2g het certificaat van deugde
•lijkheid slechts uitzondering is ·_ dus fait 
,d'excuse -- en de verklaring van art. 2bis 
-regel, zoodat de steller der dagvaarding slecht~ 
lof verdient . voor zijne juiste interpret_atie. 
-Immers in art. 2bis komt tweemalen het woord 
,,uitzondering" voor e.n wel aan het begin en 
,aan het eind, terwijl in mijn oorspronkelijk 
·systeem daaraan eene telkens wisselendc he
·teekenis moet warden gehecht, hetgeen ondenk-· 
baar is. In de laatste zinsnede toch zou het 
-de verhouding afteekenen tusschen art 2bis 
en art. 3, en in de eerste die tusschen den 
.aanhef van art. 2 en de uitzondering sub g. 

Beschouwt men evenwel het bezit van een 
,certificaat van deugdelijkbeid voor de schepen 
van art. 2g als fait d'excuse, dan doelt J:\et 
begrip ,, uitzondering" in art. 2bis in beide 
gelediilgen · op art. 2g en h. · Doch daarnaast · 
bracht de stellige redactie van art. 2 mij tot· 
,andere opinie. Daarin inimers staat duidelijk 
- zij het dan ook fu flagranten strijd met de 
memorie van toelichting -- dat de schepen, 

, .we~ke slechts bij uitzondering en over korten 
afstand buiten de in art. 1 genoemde lijn varen, 
niet door de · Schepenwet warden beheerscht, 
behou:dens het bepaalde in art. 2bis. In· dieu· 
·zin kent dan gemelde wet- twee normen, die· 
-onafhankelijk_ van elkaar voortleven, nl: 

! art. 3, dat een certificaat eischt voor alle 
:schepen, die anders dan voor eene proeftocht 
buitengaats gaan, en <).aarnaast dien van 
.art. 2bis, waarin voor de schepen van art. 2g 

i en h, die eigenlijk geen schepen in wettelijken 
; ziri zijn, doch- alleen die qualilicatie verdienen 

in het licht van art. 2bis, de sch-riftelijke ver
klaring van het districtshoofd, c.q. van den 
hoofdinspectmir, als regel . is voorgeschreven, 
terwijl bij . wijze van uitzondering dan weder 
voor laatstgemelde schepen, die daardoor van 
karakter veranderen en binnen de grenzen der 
generale omschrijving van art. 2 geraken, bi.i 
voortgezette weigering van het districtshoofd 
en den hoofrlinspecteur, het c,frtificaat van 
deugdel(jkh~id in. aanmerking kan warden ge
bracht, waarvan het bezit - als fait d'excuse -
dcicir den· beklaagde moet warden bewezen. 

In laatstgemelden, dus thans volgens mij, 
in den goeden zin, heeft ook de Rotterdamschc 
Rechtbank de aaiiklacht begrepen, toen zij 
in haar vonnis van 20 October jl. de beslissing 
van den Kantonrechter alclaar van 22 Mei 
bevorens, waarin tronwens gelijke opvatting 
wordt ~ehn!digd, alleen slechts ten aanzien 
der opgelegde straf vernietigde en die wijzigde 
in. eene hechtenisstraf van eeil dag, terwijJ' zij , 
overigens diens uitspraak, waarbij het _bew_ezene 
werd gequalificeerd als: ·,,Als schipper van een 

·in Nederlaml-thuis behoorend schip, dat slechts 
bij uitzondering en over korten afstand vaart 
buiten de in art. 1 der Schepenwet genoemde 
lijn, daarmede eene reis ondernemen zonder 
van het hoofd van het district, waarbinnen 
het schip zich bevindt, eene schriftelijke ver
klaring te hebben ontvangen, inhoudende, 
d~t hij, met het oog op gevaar voor de opva
renden, geen bezwaar maakt tegen d~ voor
genomen reis", met verbetering van gronden 
bevestigde . 

. Als eenig middel van cassatie tegen eerst
gemeld vonnis is· thans bij pleidooi voorgesteld : 
,,Sch. of verk. toep., van de artt. 1, 2, 2bis, 52 
der Schepenwet, 1 en 2 der herziene Rijnvaart
acte, goedgekeurd bij de wet van 4 April 1869, 
S .. 37 en in het staatsblad geplaatst ingevolge 
K. B. van 3 l\iei 1869, S. 75, 211, 221, 223 en· 
257 Sv. ; art. 57 d~r Grondwet van 1848, en 
59 der tegenwoordige Grondwet, door den 
requirant te veroordeelen ter zake vau het 
nit den Nieuwen Waterweg brengen van zijn 
scliip aan de buitenzijde van de iu art. 1 der 
Schepenwet omschreven lijn en wel op een 
afstand van ongeveer 120 Meter, terwijl eene 
verklaring als bedoeld in art. 2/Jis der Schepen
wet niet was afgegeven, znlks hoewel volgens 
art. 1 va,n geuoemd verdrag cle vaart op den 
R;ju en zijne uitmorn'ingen tot in open zee vrij 
is e:1. art. 2bis der Scbepenwet, niet, is een maat
regel voor,gescl:.reven in het belang va,n de 
dgemeene v0iligheid, en ;r,onder te onderzoeken 
en te beslissen;· of des requirnnt's vaartuig. tot 
de Rijnvaart hehoort en of de reqnirant zich 
gedroeg volgens de bepalinge1i, vcr,;at in ge-_ 
noemd ·verdrag." 

Op zeer jniste gronden heeft de geeerde 
raacisman aangetoond, dat de Schepenwet 
en het Rijnvaarttractaat volkomen · gelijk
waar_dig zijn en ik gee_f hem grif toe dat, indien 
zijne · stelling gegrond wordt bevonden, het 
territoir der Schepenwet aanzienlijk in omvang 
wordt beperkt Even gaarne volg ik hem, 
waar hij ons de onbeperkte, internationale 
heerschappij cler Rijnvaartacte schetste en. hij,_ 
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van hare bepalingen zoowel den vreemdeling van de algemeene veiligheid, zooals de Neder _ 
als den landgenoot wilde laten genieten. landsche vertaling dier zinsnede van art. 1 

Al dadelijk echter _mag ik, naar ik meen, van l\et Rijnvaarttractaat luidt, mag verstaan : 
twee eischen uit de gr;_ef verwijderen, die de ,,die. voorschriften, welke gegeven zijn ter ver
geachte pleiter daarin heeft ·ge1nterpoleerd zekering der veiligheid eener breede categorie
en die hij door de gegeven beslissingen bevre- van goederen", dan beantwoordt art. 2bis der 
digd had willen zien. Immers hij _kiaagt, dat Schepenwet, in verband met de considerans,. 
_niet onderzocht is, of requirant's vaartuig tot luidende: ,,ter voorkoming van scheepsram

. de Rijnvaart behciort en of hij zich wel gedroeg 'pen", daaraan in dubbel opzicht. Immers 
naar de bepalingen in genoemd verdrag vervat. is die bepaling - niet geschreven, zoo~ls de· 
Hij doelt daar waarschijnlijk mede op art. 22; . geeerde raadsinan betoogde, voor de opvareiiden 
waarin het scheepspatent wordt geregeld, op van een enkel schip, doch voor de talrijke· 
art. 15, waarin het schipperspatent wordt schepelingen, die de binnenschepen bedienen 
behandeld en op andere persoonlijke of zakelijke en waarvoor art. 2g de mogelijkheid opent tot 

·vereischten en hij brengt die in verband met het buitengaats brengen daarvan, zoodat 
de artt. 1 en 2 van genoemde acte, ten einde art. 2bis het gevaar voor het !even dier massa, 
aan te toonen, dat dit elementen zijn om te poogt te keeren. En vervolgens geldt zij niet 
kunnen beneficieeren van a,lle voordeelen, voor ieder schip in het bijzonder, doch voor 
die de vrije Rijnvaart biedt. Intusschen ziet a,lle· schepen genoemd in a,rt. 2g, die elk op hun 
hij daarbij over het. hoofd, da,t eerst da,n het beurt bij minderwa,ardigheid door zinken of 
onderwerpelijk feit op beide eischen behoeft a,verij weder voor de overige scheepvaart 
te worden onderzocht, wanneer gebleken wa,s, gevaa,rlijk kunnen worden. In da,t licht be
da,t het Rijnvaarttractaat en speciaa,l art. l zien en bij zoodanige elasticiteit van begrip 
da,a,rva,n luidende : ,,La naviga,tion du Rhin kan er in het onderwerpelijk geval geen sprake 
et de ses embouchures, depuis Bale jusqu'a meer zijn van botsing tusschen a,rt. 2bis der 
la pleine mer, soit en descenda,nt, soit en remon- Schepenwet.en art. 1 der Rijriva,arta,cte, omda,t 
ta,nt, sera libre a,ux na,vires de toutes les nations het rechtmatig bestaan va,n een eerstgemelde 
pour le transport des marcha,ndises et des bepaling ter verzekering der ,,securite generale" 
personnes, a la, condition de se conformer aux door het Rijnv~arttractaa,t wordt erkend. 
stipula,tions contenues dans la presente ccin- Gelijk ik reeds zeide, heeft de Rechtba,nk 
vention et aux mesures prescrites pour le hieraan nog toegevoegd, dat requirants vaar
maintien de la· securite generale. Sau£ ces tuig zich· hevond ,,in volle zee", waarom de 
reglements, il ne sera apporte a,ucun obstacle, bepalingen van het Rijnvaa,rttractaat niet meer 
quelqu'il soit, a la, libre naviga,tion.", in staat toepa,sselijk zouden zijn. Het vonnis bezigt 
zijn zou de strafbaarheid der overtreding hier de uitdrukking ,,volle zee", ofschoon 
van den norm va,n a,rt. 2bis der Schepenwet de Nederlandsche vertaling (T:C B. van 3 Mei 
op te heffen, in dien zin, omda,t in het algemeen J 869, S. 75) van ,,open zee" spreekt. Wa,ar
art. 2bis dier wet geen regeling inhoudt betref- schijnlijk heeft echter de Rechter ·den authen, 
fende de ,,securite generale" en in het bijzonder, · tieken Fra,nschen tekst voor zich gehad, waa,rin 
omdat de plaats, wa,ar de overtreding gepleegd gelezeil wordt: ,,la pleine mer". Intusschen 
is, binnen de door de Rijnvaartacte bestreken I is deze tekstkritiek slechts denkbeeldig, daa,r 
zone ligt. ik etymologisch geen verschil zie tusschen 

Nu hebben zoowel de Kantonrechter a,ls de beide uitdrukkingen. 
Rechtba,nk gemeend de gewilde collusie van In deze beslissing ligt een kern va,n wa,arheid, 
de bepalingen der Rijnvaartacte met het waar zij het territoir der Rijnvaartacte belijnt 
ingeroepen art. 2bis der Schepenwet te moeten en zij schijnt mij juister dan het betoog van den 
_ontkennen. De eerste: omdat hij in art. 2bis geachten pleiter, die met groote zeeman~cha,p 
der Schepenwet slechts leest eene bepaling ter zelfs de territoria,le wa,teren in de heerscha,ppij 
verzekering der a,lgemeene veiligheid, de Ja,a,tste: van het R~jnvaa,rttractaa,t poogde te wrin
omdat zij de bepalingen van het Rijnva,art- gen. , 
tractaa,t niet langer toepasselijk acht, wa,ar De Rijnvaartaete va,n 1869 toch strekte ter 
requirant zich met zijn schip omstreeks 120 vervanging der Mainzerconventie van 1831, 
:Meter buiten de zeehoofden verwijderd had. die op haar beurt weder in de plaats trad van 

De meening des Kantonrechters schijnt mij het Wienertracta,at va,n 1815_ In beide wordt 
volkomen gerechtva,ardigd. W'anneer ik onder de vrije Rijnvaart erkend ,,jusqn'/,, la mer", 
,.ma,atregelen voorgescbreven in bet belang waaruit de Nederlandscbe ,Regeering eertijds 
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meende te mogen afleiden, dat als eindgrens 
der heerschappij van tractaat ·en conventie de 
uitwenclig merkbare werking van eb en vloed 
gold. In 1869 kwam echter hierin voorgoed 
verandering, doorclien als gebied der Rijnvaart
acte werd aangenomen, · eenerzijds ·Bazel en 
anderzijds ,,La pleine mer", ,,das offene Meer", 
of - naar luid der Nederlandsche vertaling -
,,de open zee". Wat moot nu hieronder worden 
verstaan? 

W anneer men de historische wording . der 
vrije riviervaart ten behoeve der oeverstaten 
nagaat (Mr. H. de Ranitz, De R~jnvaartacte, 
diss. Leiden 1889), dan blijkt het, dat zij thans 
berust op het volkenrecht en een gelijksoortig 
karakter draagt, gelijk Mr. de Ranitz het 
typisch· noemt (hl. 45 noot 1) en de Neder-· 
landsche opvatting van het tractaa.t van 1815 
duidelijk aantoont, als het recht van noodweg. 
:0-Iaar dan volgt daaruit ook, dat de lijdende 
staat die vrije vaart en de da~raan voor haar 
recht van volstrekte heerschappij verbonden 
belemmerende bepalingen slechts heeft te 
dulden, totdat de open zee is bereikt. Hier
mede is tevens het territoir der · Rijnvaartacte 
geschetst. N aar boven ,,Bazel" en naar 
beneden de ,,pleine met', terwijl wat daar-

. buiten valt, aan haar gezag is onttrokken. 
De juistheid· dezer onderstelling komt .vooral 
nit in den Franschen tekst, waarin de grenzeh 
der Rijnvaartacte worden aangegeven als 
te liggen ,,depuis Bale jusqu'a la pleine mer". 
Gaat dus een vaartuig·verder dan ·de ·grenslijn 
der ,, voile zee", dan kan nimmer een beroep 
worden gedaan op de. bepaling van art. 1 der 
acte ter opheffing der strafbaarheid eener 
buiten de grenslijn gepleegde overtrecling, 
omdat het tractaat door de overschrijcling clier 
denkbeeldige ·lijn haar souverein karakter ver
loren heeft. 

Deze blijkbaar door de Rechtbank gevolgde 
redeneering, waarmede ik tot zoover volkomen 
accoord ga, miskent echi;er iri pr~ctische toe
passing de grenzen der dagvaarding en den 
inhoud der telastelegging, gelijk door den 
raadsman terecht wordt beweerd. Immers 
aan requirant wordt niet verweten, dat hij 
zijne sleepboot in voile zee heeft gebracht, <loch 
enkel, dat hij daarmede eene reis · buit~ngaats 
heeft ondernomen, zood?.,t de ovcrtreding vol
tooid was. zoodra bedoeld vaartuig de denk-

. beeldige lijn, in art.· l der ·schepenwet aan
gegeven, was gepasseerd. Aan dit criterium 
had derhalve de beweerde invloed der. Rijn-· 
vaartacte behooren te worden getoetst, terwijl 
de door de Rechtbank gevolgde methode vol-

strekt waardeloos is en in dit ·opzicht hare 
beslissing mitsdien verbeterd dient. 

Acht ik dus den opzet der beide vonnissen, 
behoudens· de zooeven gemaakte reserve, juist, 
toch kan ik mij niet vereenigen met de door 
den Kantonrechter gegeveri qualificatie, die door 
de Rechtbank wordt -overgenomen, da«r zij 
eene beperkende strekking hP-eft, omdat daarin 
geen rekening wordt gehouden met het feit, 
dn.t ook de. hoofdinspecteur der scheepvaart, 
ingeval van · gegrond bevonden beroep, belast 
is met de afgifte· der · schriftelijke verklaring, 
zoodat dus het ontbreken van cliens toestemming 
eveneens element is, Dit blijkt duidelijk uit 
de Memorie van Toelichting op art. 2bis, art. III 
Ontwerp (vgl.. Bijl. Hand. 2e Kamer 1911/12, 
212, 3), waar gezegd wordt: .. Thans is derhalve 
in het nieuwe ·art. 2bis bepaald, dat de schip
pers van de onder g bedoelde schepen met 
hunne schepen geen reis inogen ondernemen 
zonder vooraf vergunning te hebben gevraagd 
en eene schriftelijke verklaring te hebbei~ ont
vangen van het districtshoofd "Of, in beroep,. 
van· het hoofd van de scheepvaartinspectie, 
inhoudende, dat hij geen bezwaar· tegen de 
voorgenomen reis maakt". De dagvaarding 
en het bewezene zijn dan ook veel vollediger, 
door in het algemeen te spreken over de niet
afgifte eener ,,geldige verklaring als bedoeld 
in art. 2bis der Schepenwet';, daarbij dus beide 
autor:iteiten omvattend, en zij konden dit zijn, 
omdat, blijkens het vonnis. der Rechtbank, ·dat 
de gronden van:d\m Kantonrechter verbeterde, 
requirant het feit in zijn geheel bekende en dus \ 
ook clit onderdeel der telastelegging- daardoor 
terecht bewezen wordt · geacht. 

Ik concludeer dus ambtshalve tot vernieti
ging van het vonnis der Reohtbank, voor zoover 
dit de door den Kantonrechter aan de over
treding gegeven rechtskundige .benaming be
vestigde, voorts tot vernietiging der besiissing 
van dien Recliter.in dat opzicht, tot qualificatie 
van het bewezene als: ,,Als schipper van een 
in Nederland thuis behoorend schip, _bedoeld 
onder de uitzondering van art. 2g der Schepen- · 
wet, daarmede eene reis ondernemen, zonder 
dat een op het oogenblik van het ondernemen 
van de i'eis geldige verklaring, als bedoeld in 
art. 2bis · di.er wet, afgegeven is" en - met 
verbetering van gronden door bevestiging van 
's Kantonrechters beslissing ten aanzien van 
het gevoerd verweer - tot verwerping van 
het beroep voor het overige. 

De Hooge Raad, _enz. ; 
Gehoord hot verslag van den Raadsheer 

Fentener van Vlissingen ; 
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Q.,let op, het middel vap_ cassatie, nauiens 
den reqn;rant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
cond. adv,-gen,); 

0., dat ;an den requirant bij inleidende 
dagvaarding was ten laste gelegd , 

dat hij den 17 J n.nuari 1914 als scbipper 
van de in Nederland thnis behoorende. Aleep
boot ,,Dry dock", in eigendom · toebehoorende 
aan en varende voor de Naamlooze Vennoot
schap ,,Wilton's :Macbinefabriek en Sc.heeps
werf", gevestigd te Rotterdam, dat schip bij 
uitzondering en over korten afstand anders 
dan tof bet· do'e11· van een proeftocbt buiten
ga11,t,s _heefr. gebracht, door dat schip hetwelk 
placht· gebezigd te warden voor de ·vaart op 
rivieren en binnenwateren van nit den Nieuwen 
Waterweg over een afstand van · ongeveer 
120 Meter te brengen aan de buitenrijde van 
de iu art. 1 der Scbepenwet omschreven lijn, 
loopende langs de ·zuid-Hollandsche kustlijn,' 
waarbinnen, begrepen waren de zeehoofden 
aan den Hoek van Holland, ten teinde behulp
zaam te zijn bij het afsleepen van het stoom
schip ,,Clacton': hetwelk toen aan 'het uiteinde 
van het Zniclerhoofd aan den Hoek van Holland 
met zijn voorste,en aan_ den grond zat, zulks · 
terwijl eene op hct oogenblik van bet onder' 
nemen dier reis geldige verklaring als bedoeld 
in art. 2bis der Schepenwet, niet was afgegeven ; 

0, dat blijkens het vonnis van den· Kanton
rechter naar aanleiding van deze telasteleggilig 
voor den beklaagde is aangevoerd ,,dat be
klaagde krachtens zijn Rijnschipperspatent 

/ bevoegd is te ·varen tot in de voile zee en' ook 
krachtens · art. 1 der berziene Rijnvaartacte 
de vaart op den Rijn van Basel tot in de open 
zee, h~tzij naar boven het-;:i,i naar beneden, 
vrij is voor scbepen van alle natien en de 
onderwerpelijh bepaling .van art. 2l;is der 
Schepenwet niet zou zijn in het belang der 
algemeenc veiligheid doch enkel in het belang 
der opvarenden der schepen, die bovenaan
gedt1ide lijn overschrijden" ; 

dat de Kantonrechter dienaangaande heeft 
overwogen : ,,dat, de woorden voorkomende 
aan het slot van art. 1 der herziene Rijnvaart
acte volgens de maatregelen, voorgeschreven 

. in bet belang der algemeene · ve ligbeid", uit 
den aarcl der zaak, zoo al niet uitsluitend, dan 
toch in hoofdzaak alleen betrekking kunnen 
h,ebben op <;le veiligheid van de den Rijn be
varende schepen en. hunne opvarenden ; dat 
waar nu alle den Rijn bevarende schepen door 
opvarenden clier Rchepen over de bedoelde lijn 
dit is hnitengaats kunnen gebracht worclen, 
de voor dit geval voorgeschreven veiligheids-

maatregelen zijn maatregelen, voorgese,breven 
in 'het belang der algemeene vciligheid, bedoeld 
aan het slot van art. I voormeld.; dat nu oak 
de maatregblen voorgeschreven bjj a:rt. 2(,is 
der Schepenwet zijn zoodanige in 't algemeen 
belang cfer schepen - en hunne opvarenden 
vo~rgeschreven en dus tusschen die bepa
ling · en art, 1 der Rijnvaartacte geen strijd 
bestaat"; 

dat de Kantonrechter vervolgens het telaste
gelegde en beklaagde1s schuld daaraan bewezen 
h2eft verklaard, d.it heeft gequalifi~eercl als 
hierboven jg vermeld en 'den requi~ant te dier 
zake veroordeeld tot een geldboete van f 3.
en vervangende hechtenis van twee dagen ; 

dat de Rechtbank, na ingesteld hooger beroep, 
het vonnis van den Kantonrechter heeft be
vestigd, behalve wat betreft de straf, die werd 
gewijzigd in hechtenis · van een dag, na ten 
aanzien· van het, verweer van den beklaagde, 
dat het telast(lgelegde niet strafbaar is, wijl de 
plaats, waar de door hem gevoerde sleepboot 
zich heeft bevonden niet. zoude z\jn de rolle zee 
in den zin, clie aan deze uitdrukking wordt 
gehecht in de Rijnv'aartacte, zoodat er strijd 
zou zijn tusschen de Intemationale Rijnvaart
acte en de NationaJe Schepcnwet, welker 
bepalingen voor die van de Rijnvaartacte zouden 
moeten wijken, te hebben overwogen, dat de 
Re~htbauk van oordeel is, dat de sleepboot 
van den beklaagde, toen zij .. omstreeks · 120 M. 
buiten de zeehoofrlen aan het trekken was zich 
bevond in •:olle zee, ook wanneer men deze 
-uitdrukking opvat in den zin, dien de Rijnvaart- . 
acte daaraan hecht" ; 

0. dat ter toelichting van het ~iddel van 
cassatie, onder bestrijding van de gronden, 
waarop het gevoerde verweer in eersten aanleg 
en ·in hooger beroep is verworperi, andermaal 
is aangevoerd, dat ten deze de bepalingen der 
Rijnvaartacte, op welker toepasselijkheid door 
den requirant beroep was gedaan, aan een ver
oordeeling ter zake van overtreding d~r Sche-· 
penwet in den weg staan ; 

dat hierbij is betoogd : 
a. dat de Runvaartactil, wdko het onbelem

merd verkeer op den Rijn van Basel tot in de 
open zee verzekert, de vrjjheid van die. verkeer 
slec hts wil zien be per kt door cl~ voorschriften 
in het tractaat zelf opgenomen of daarin · in 
art. I geoorloofd verklaard ; dat art. 2bis der 
Schepenwet, toegepast op door de Rijnvaart
acte beschermd scheepvaartverkeer, op die 
vrijheid inbreuk maakt, zonder te behooren 
tot de in art. l toegelaten beperkende bepalin
gen en de onderscheiden regelingen, die beide 

I 
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kracht van wet hebben, op ,dit punt dus met 
elkander in strij d zijn ; 

b.· dat bij zoodanigen strijd het tractaat 
voorrang heeft boven de nationale wet en de 
toepassing van deze laatste alsdan, ook waar 
het· een Nederlander geldt,- moet achterwege 
blijven; 

c. dat het ten laste gelegde feit is gepleegd, op 
-een plaats, gelegen birinen het gebied, waarvoor 
de Rijnvaartacte geldt, zoodat inderdaad de 
hierboven sub a. en b. vermelde sti:ijd aan
wezig was en dientengevolge een veroordeeling 
krachtens art. 2bis der Schepenwet was buiten
gesloten, indien ver<ler nog vaststond - wat de 
R~chter verzuimd zou hebben te onderzoeken· 
- dat aan de andere voorwaarden voor toe
pa~selijkheid der Rijnvaartacte op den requi
rant was voldaan ; 

0., dat uit het bovenstaande volgt, dat het 
voorgestelde middel slechts clan tot ca~sa,ti{l 
lrnn leiden, r,Js olk der drie onderdeelen van het 
hierboven weergege~'en betoog als juist moet 
worden aanvaard; 

0. nu ad a.: 
dat art. 1 der Rijrivaartacte de vaart op den 

Rijn en zijn ui:tmondingen van Basel tot .in de 
open zee vrij verklaart voor de schepen van alle 
r.ati~n voor hct vervoer van goederen en per
sonen, onder voorwaarde van· zich te gedragen 
volgens de bepalingen vervat in het tegen
woordig verdrag en. volgens de maatregelen 
voorgeschreven in het belang der algemeene 
veiligheip- ; 

dat bij die bepaling aan de Mogendheden die 
het Rijnvaarttractaat sloten dus vrijheid wordt 
gelaten voor het riviergedeelte, binnen het 
gebied van elk harer gelegen, zoodanige voor
schriften te . geven als zij in het bel,mg der 
'algemeene veiligheid nootiig achten ; 

dat nu door den requirant is hetoogd, dat 
wat van de Schepenwet in het algemeen moge 
worden gezegd art.,2bis niet tot zoodanige voor
schriften kan warden gerekend, omdat de ver
gunning, rlie krachtens dat artikel kan warden 
verleend, telkens wordt gegeven aan een schip 
en daarbij alleen reli:ening is te houden met de 
belangen der opvarenden van dat schip, zoodat 
hier niet .van een regeling in het belang der 
algemeene veiligheid, maar slechts van be
scherming van bijzondere veiligheid sprake is; 

dat hierbij echtcr nit het oog wordt verloren, 
dat, al moge in een bepaald geval bij het geven 
of weigeren van do in art,. 2bis bedoelde ver
gunnin(l alleen de belangen der opvarenden van 
Mn bepaald schip in het spel zijn, h,it voor
schrift. zelf van dat artikel een veel wijder 

strekkirig heeft, vermitil dit geheel algemeen: 
verbiedt, dat schippers van tot een _bepaalde 
·categorie -behooren'.de schepen met zufk een 
scbip een reis ondernemen, als bedoeld in 
art. l der Schepenwet zonder te hebben voldaan 
aan de in het· artikel gestelde vereischten ; 

dat een dergelijk - niet voor een bijzonder 
geval uitgevaardigd, maar voor een bepaalde 
groep van gevallen, algemeen geldend voor
schrift, zeer zeker moet geacht worden te zijn 
gegeven in het belang der algemeene veilig
heid; 

dat hieruit volgt, dat - aangenomen al, dat 
op de bewezenverklaarde handelingen behalve 
art. 2bis der Schepenwet ook de Rijnvaartacte 
toepasselijk zoude zijn, gelijk door den requi
rant sub c. is betoogd, en dat ook de sub b. 
verdedigde stelling juist zou zijn te achten -
zich clan nog niet zoude voo_rdoen zoodanige 
strijd, als tot terzijdestelling van gezegd artikel 
zou moeten leiden ; 

dat immers in dat geval zou moeten worden 
aangenomen, dat artikel 2bis bevat een voor
schrift, als in art. 1 der_ Rijnvaartacte uitdruk
kelijk is toegelaten ; 

dat, gelijk reeds is opgemerkt, dit oordeel 
omtrent het door den requirant sub a. aan
gevoerde, vanzelven medebrengt de beslissing, 
dat door hem. vruchteloos beroep wordt gedaan 
op de Rijnvaartacte ten betooge, dat de ten la~te 
gelegde handelingen niet strafbaar zijn ; 

dat op dezen grond het middel moet worden 
verworpen en onder die omstandigheden een 
onderzoek naar de gegrondheid van hetgeen 
door den requirant sub b. en c. is aangevoerd,' 
overbodig is geworden ; 

(). ambtshalve : 
dat de door den Kantonrechter aan de be

wezenverkiaarde feiten gegeven qualificatie, 
niet is de juiste rechtskundige benaming, die 
ingevolge de artt. 2, 2bis en 52 der Schepenwet 
op die feiten past, zoodat de Rechtbank, door 
desondanks het beroepen vonnis, ook wat de 
qualificatie betreft, te bevestigen, de genoemde 
artikelen heeft geschonden in verband met de 
artt. ,247, jo. 256 Sv., zoodat haar vonnis· 
wat dit punt betreft, niet kan worden in stand 
gehouden; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rech~bank 
te Rotterdam op 20 October 1914 in deze zaak 
gewezen, doch ·alleen voor zoover daarbij het 
beroepen vonnis van den Kantonrechter ook 
ten aanzien van de qualificatie is bevestigd ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet op 
de Rechterlijke Organisatie·: 

Vernietigt op dit _punt mede het voormelde 
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vonnis van den Kantonrechter te Rotterdam 
van 22 Mei 1914; 

Verstaat, dat de aan het bewezenverklaarde 
te_ geven qualificatie luidt : 

,,Als schipp.er van een in Nederland· thuis 
behoorend schip, bedoeld onder de uitzondering 
g van art. 2. eerste lid der Schepenwet, daarmede 
eene reis ondernemen, zonder dat een op het 
oogenblik van het ondernemen van de reis 
geldige verklaring, als bedoeld in art .. 2bis dier 
wet afgegeven is" ; 

. Verwerpt het beroep voor het overige. 
(Ned Jur,) 

9 Febmari 1915. BESLUIT, tot sc~orsing· van 
het besluit van Gedeputeerde. Staten van 
Noordbrabant van 14 Januari 1915, 
G. n°. 42, inzake het doen wegnemen van 
electrische geleidingen over open bare stra -
ten der gemeente 's Hertogenbosch. S. 75. 

. WIJ ,vILHELMINA, ENz. 
• Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
8 Februari 1915, n°. 764, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, tot schorsing van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
dd. 14 Januari 1915, G. n°. 42, houdende 
mededeeling da.t Gedeputeerde Staten met 
toepassing van artikel 44 der wet van 10 No
vember 1900 (Staatsblad n°. 176) zullen overs 
gaan tot het doen wegnemen van electrische 
geleidingen · over openbare straten der ge
meente 's Hertogenbosch; 

·Overwegende, dat het wenschelijk is om • 
hangende het onderzoek naar de vraag .of dat 
besluit i~ strijd is met de wet of met het alge
meen belang, het in werking treden daarvan 
te voorkomen ; 

Gelet op artikel 166 •der Provinciale Wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

bovenvermeld besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant tot 1 Juli 1915 te 
schorsen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
. 's Gravenhage, den 9den Februari 1915. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, .iYiinisler van Binnen-

landsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 
'(Uitgeg. 17° Febr. 1915.) • 

9 Februa,·i 1915: BEsLUIT, tot uitvoering van 
de wet van den 30sten ,Januari 1915 (Staats
blad n°. 37) tot tijdelijke afwijking van de 
Kieswet. S. 76. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van ·Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van ·5 Januari 1915, 
n°. 112., afdeeling Binnenlandsch Bestnur; 

Den Raad van State._gehoord (advies van 
19. J anuari 1915, n~. 82) ;_ · 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minieter van Binnenlandsche 
Zaken van 5 .B'ebrnari 1915, n°. 556, afdeeling 
Binnenlandsch Bestnnr; 
· . Gelet op de wet van den 30sten J anuari 
,1915 (Staatsblad n°., 37) tot tijdelijke afwijking 
van de Kieswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De volgnummers, namen en verdere 

aanteekeningen omtr~nt de kiezers, die, inge
volge artikel 3 der wet van den 30sten Janu
ari 1915 (Slaatsblad n°. 37) van de kiezerslijsi, 
van kracht geworden den 15den Mei 1914, 
worden afgevoerd, . worden doorgebaald met 
waarmerking door den burgemeester en den 
secretaris, die in de kolom ;,waarmerking der 
wijzigingen" bunne paraphe stellen. 

2. Ter uitvoering van het bepaalde in ar
tikel 4 der in het vorig artikel bedoelde wet, 
wordt eene suppletoire kiezerslijst opgemaakt, 
op welke lijst van toepassing is het bepaalde 
in de .artikelen · 1 tot en met 5 van het Ko
ninklijk besluit van 28 November 1896 (Siaats
blad no. 176), g'clwijzigd bij Koninklijk besluit 
van 9 Januari 1901 (Staatsblad ,n°. 24). 

3. lJit besluit treedt in werking, op den 
tweeden· dag na'dieil der dagteekening·van bet 
Staafsblad en de Staatscourant waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is' 
belast met de nitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscou
,·ant zal ·worden geplaatst en waarvan afschrift' 
zal worden gezonc.en aan den Raad van State·. 

's Gravenhage, den 9den Februari 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat,. 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN . 
. (Uifgeg. 19 Febr. 1915.) 

9 Februart 1915. BESLUIT, houdende bepa
llitgen tot verzekering der inkomstenbe
lasting van aan boord wonende binnen
schippers. S. ·77. 

- WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen -Minister van 

Financien van 21 Januari 1915, n°. 68, Directe 
Bela.stingen ; 
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Gezien art. 104 der_ Wet op de Inkomsten-· 
belasting 1914 ; 

·Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Februari 1915, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noeinden Minister van 5 Februari 1915, n°. 130, 
Directe Belastingei 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 M;i _1915 te bepalen 

hetgeen volgt : 
Art. 1. Alie aan boord van hun vaartuig 

wonende binnenschippers zijn gehouden, telkens 
in de maand Mei en in ieder geval voordat zij 
in den overigen tijd van het belastingjaar der 
inkomstenbelasting hier te lande varen, zich 
aan te melden ten kantore van een ontvanger 
der directe belastingen. 

Schippers die met hun vaartuig het Rijk 
binnenkomen, kunnen zich a~nmelden op het 
grenskantoor der invoerrechten, ook indien 
dit overigens niet tevens kantoor der directe 
belastingen is. 

2. Aan de personen die zich ovcreenkomstig 
het bij art. 1 bepaa.lde aanmelden, wordt door 
den ontvanger, indien hem dit noodig · of 
wenschelijk yoorkomt, een aangiftebiljet voor 
de. inkomstenbelasting ter dadelijke inviilling 
aangeboden. Voorts -kan door den ontvanger 
een voorloopige aanslag in die belasting :worden 
vastgesteld. 

3. Aan de in het vorige artikel bedoelde 
personen wordt door den ontvanger cen 
,,Bewijs" verstrekt, inhoudende : de dagteeke
ning van aanmelding, naam, voornamen en 
domicilie van den schipper, soort en naam 
van het vaartuig en laadvermogen of. inhoud 
van het vaartuig (volgens opgaaf van den 
schipper, indien geen meetbrief kan worden 
vertoond). . 

Op dit bewijs stelt .de schipper in· tegen
woordigheid van den ontvanger zijne hand
teekening ; kan hij niet schrijven, dan wordt 
in plaats daarvan zijn signalement in het 
·bewijs · opgeiiomen. 

·Het bewijs wordt slechts afgegeven tegen 
intrekking van het in: het vorige belastingjaar 
verstrekte bewijs, tenzij den ontvanger aan
nemelijk wordt gemaakt dat overlegging daar
vaii niet mogelijk is. 

Wanneer een vborloopige aanslag in de 
inkoJ1].stenbelasting is vastgesteld, moet voor 
de afgifte ·van het bewijs, het bedrag van dien 
aanslag, op rekening van -den definitieven 
aanslag, worden voldaan. Het bedrag · van 
den voorloopigen aanslag- wordt in het bewijs 
opgenomen met vermelding van de betaling. 

4. Ieder · aan boord van zijn vaartuig 
wonend binnenschipper is - behalve in d_e 
maand Mei .,_. verplicht om, op vprdering. 
van de ambtenaren der directe belastibgen, 
een aan hem in het loopende belastingjaai· 
afgegeven bewijs te vertoonen en, indien het 
vertoonde bewijs va.;_ de handteekening van den 
schipper is voorzien, ter vergelijking zijne 
handteekening te stellen. 

Onze Minister van, Financien is belast -met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden ·aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 9den Februari 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 20 Febr. 1915.) 

9 Februa,·i 1915.' ~fISSIVl: van den Minister 
va_n Oorlog aan de burgemeester~ betref
fende vergoeding wegens kostwinnerschap. 

lk heb de eer U te verzoeken voortaan over 
den tijd, gedurende welken een dienstplichtige 
zich in .preventieve hechtenis of in eene of 
andere strafinrichting tot het ondergaim van 
een vonnis bevindt, geen uitbetaling van ver
goeding wegens kostwinnerschap aan de' be
trekkingen van dien dienstp!iclitige te doen 
geschieden. 

De betrokken autoriteiten der landmacht 
zullen bij voorkomend geval de noodige opgaaf 
dienaangaande verstrekken. (Gem.stem.) 

10 Februari 1915. MISSIVE van den Minisler 
van Buitenlandsche Zaken aan de·Oommis
sarissen der Koningin betreffende buiten
landsche paspoorten. 

Ik heb de eer U mede de deelen, dat het mij 
met het cog op de tijdsomstandigheder: g-e
wenscht voorkomt groote voorzichtigheid te 
betrachten bij de uitreiking van paspoorten in 
het algemeen. Aan den anderen kant,geven 
die omstandigheden, daar het bezit van een 
buitenlandsch paspcort voor personen, die naar 
het buitenland gaan, bepaald noodig is, aanlei
ding om niet alleen voor hen, wier naturalisatie 
aanhangig is ( dezerzijdsch schrijven d.d.- 8 J.uli 
1902, Afd. I, n°. 7582) :if te wijken van den 
regel dat P,en paspoort slechts meet worden af
gegeven aai1 Nederlanders; ook aan ingezetenen 
zonder nationaliteit, die langen tijd hier te lande 
hebben gewoond en die om financieele of andere 
redenen niet genaturaliseerd kunnen worden, 
o;al, -nadat D daartoe door mij zal zijn gemach
tigd, een buitenlandsch puspoort kunnen wor
den uitgereikt. 
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· Wanneer aanvragen om een pas door zoo
danige personen tot U gericht worden, gelieve 
_ U mij, pnder vermelding van: 1°. den tijd dat 
belanghebbende hier te lande woonplaats heeft, 
2°. de reden, waarom hij nimmer zijne natnrali
satie · heeft aangevraagd, 3°. de antecedenten 
van belanghebbende, en 4°. ovelige omstandig
heden, die naar Uw oordeel de afgifte van een 
buitenlandsch paspoort zouden kunnen wetti
gen, Uw advies omtrent het verzoek te doen 
kennen, opdat door mij omtrent de afgifte 
worde beslist. 

Uw r,dvies zal uitdrukkelijk ~·an de alge-. 
meene betrouwbaarheid van belanghebbende 
moeten ge,vagen. 

,Bij de afgifte verzoek ik U beleefd belani
hebbende er op te doen wijzen, dat het paspoort 
geen bewijs van N ederlanderschap is en dat de 
afgifte _voor eenmaal niet de verplichting mede
brengt, dat naderhand weder een paspoort zal 
worden afgegeven. 

Mijne machtiging zal dus telkens noodig zijn 
en in verband daarrnede moeten op den aan een 
vreemdeling te verstrekken pas, ter voorko
ming van verlenging van den geldigheidsduur 
door diplomatieke en· consulaire ambtenaren, 
worden gesteld (onder· de vermelding ,,valable 
pour un an") cle woorden: ,,renouvellement 
impossible;" 

Ook voor afgifte van een buitenlandsch pas
poort aan personen, wier naturalisatie aanhan
gig is, noodig ik U nit steeds mijne machtiging 
te vragen, onder opgave van alles wat strekken 
kan om te beoordeelen of de afgifte we1:sch_~lij\l:. 
is. De nan die personen af te geven paspoorten 
zulleri eveneens de vermelding ,,renouvellement 
pas possible" moeten dragen. 

(W. v. D. B. A.) 

11 Febmari 1915. WET, tot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1915. S. 78. 

Bij ·deze wet wordt het Ude hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaveri voor het dienst
jaar 1915, betreffende de Hooge Colleges van 
Staat en het Kabinet der Koningin, vastgesteld, 
zooals hierna -verkort volgt : 
Afd.-
.1. De Staten-Generaal . I 435,755.-
2. De Raad van Stat_e. 

" 
114,162.50 

8. De Algemeene Rekenkamer 
" 

168,895.-
4. De Kanselarij der Nederland--

sche Orden 
" 

18,950.-
5. Het Kabinet der Koningin 43,570.-
6 Pensioenen, wachtgelden, gra-

tificatien, toelagen en kosten 

voor de vergaderingen van den 
Ministerraad . . . . . f 36,125.-

7. Onvoorziene uitgaven . . . . ,, 5,000.-

-Totaal van het Ude hoofdst, f 822,4!i7.50 

11 Februari 1915. WET, houdende vaststelling 
van het derde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1915. S. 79. · 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1915, betreffende het Departement van 
Bu;itenlandsclie Zaken, vastgesteld, zooals hierna 
verkort volgt : 
Afd: 
1. Kosten van het Departement f 128,237.50 
2. Kosten van buitenlandsche. 

·zendingen en consulaten. _ . ,, 1,219,525.-
3. 1Verschillende ·uitgaven 65,850.-
4. Pensioenen, wachtgeld~n en 

toelagen_ . . . · . . ·. 
5. Onvoorziene uitgaven . . . ,, 

46,327.-
10,000.-

Totaal van het IIIde hoofdst .. f 1,469,939.50 

11 Februari 1915. ·WET, tot vaststelling van 
het viercle hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar .1915. S. 80. 

Bij deze wet wordt het IV de hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1915, betreffende het Departement ·van 
J ustitie, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 
Afd. 

1. _Kosten v. h. Departement. f 
2. Kosten van de rechterlijke 

macht . . _ _ . . - . . ,, 
3. Kosten van het Hoog Mili

tair Gerechtshof, van de · 
l,:rijgsraden bij de Land
macht en van den Zee
krijgsraad. binnen het Rijk · 
in Europa, van het officie 
bU laatstgenoemden krijgs
raad en van de auditien 
in de militaire _ arrondisse
menten .. • ... · .. · . ,, 

4. Kosten van den Centralen 

5. 
6. 

· Raad' van Beroep en van 
de Raden van Beroep. . ,, 
Gerechtskosten . . . ·. . ,, 

264,012.50 _ 

2,500,702.60 

107,295.-

209,475.__:_ 
421,000.-

Koste~ van algemeene of 
Rijkspolitie ....... ,; 2,057,750.-

7. 

8. 

Kosten van gevangenissen 
en Rijkewerkinrichtingen . ,, 2,605,643.
Kosten van het Rijkstucht-
en opvoedingswezen ... ,, 2,557.757.50 
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9. Gebouwen ...... I 
'10. 

ll. 
i2. 

Pensioenen, wachtgelden, 
gratificatien enz, . . . 
Verschillende uitga ven . 
Onvoorziene uitgav.en . 

659,489.-

. 671,027.-
37,700.-. 
50,000.-

Totaal v; h. IVde hoofdst. f 12,141,851.60 

11 Februari 1915. BESLUIT, houdende in staat 
van beleg verklaring van enkele gedeelten 
des Rijks en in staat van oorlog verklaring 
van een ander gedeelte. s: 81. 

WIJ WILHELMINA, ENZ; 
Op de voordracht van den Raad van Ministers 

.van ll Februari 1915 ; 
Gelet op art. 1 _van de wet van 23 Mei 1899 

(Staatsblad n°. 128) ; 
Gezien Ons Besluit van 30 Juli 1914, n°. 72 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 12 Februari 1915 
A. in staat van beleg te verklaren: ' 
a. de Provincie Zeeland, voor zoover deze 

niet reeds in staat van beleg verkeert ; 
b. in de Provincie Noordholland: 
de gemeente Bergen ; 
c. het gebied behoorende tot 'de Stelling 

van den Helder, voor zoover dit niet reeds in 
staat van beleg verkeert; 
, B. in staat van oorlog te verklaren : 

het gebied behoorende tot de Stelling van 
't Hollandsch Diep en het Volkerak, voor zoover 
dit niet reeds in staat van oorlog verkeert. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van J ustitie, van• 

· Binnenlandsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en van Kolonien zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft,. belast met de uit~oering van dit 
Besluit, dat in het Staatsblad en in de Staats
courant zal warden geplaat.st .en waarvan af
schrift zal warden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. · ' 

's Gravenhage, den llden Februari 1915. 

WILHELl\UNA. 

'-De Tijdelij ke V oorzitter van den Raad van 
;Jfinisters, CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 11 Febr. 1915.) 

11 Febmari 1915. BESLUIT, betreffende het 
Pensioensreglement voor de miHtairen van 
de Landmacht in . West-Indiif. 

WI,) WILHELMINA. ENZ. 
Op de voordracht van Onzeii Minister van 

Kolonien rnn 19 J anuuri 1915, Afdeeli11g, C2,, 

n°. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 J anuari 1915, n°. 53); 

Gezien het nader. rapport van Onzen :i\'finister 
van Kolonien van 8 Febmari 1915, Afdeeling 
02, no. 9: 

Overwegende ; 
dat ingevolge 40 van Ons besluit van 5 De

ce'mber 1913, n°. 39, artikel 29 van hot pensi
oensreglement, vastgesteld bij Ons besluit van 
17 Febrilari 1905, n°. 8 (Staatsblacl no. 74), is 
vervallen; 

dat gemeld reglement bij Ons besluit van 
22 November 1911, no. 52 (Staatsblad n°. 347), 
behoudens de . daarin aangegeven wij:dgingen 
toepasselijk 'is: verklaard op de militairen van 
de landmacht in West-Indie; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen,-dat, gerekend van 1 October 1913 

af, voormeld artikel 29 wordt ·ge~cht ook te zijn 
vervallen ten aanzien van de militairen van de 
landma_cht in West-Indii!. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van· dit besluit, waarvan afschrift 
zal warden gezonden aah Ouzen Minister van 
Oorlog, aan den Raad ·van State en aan de Al
gemeena Rekenkamer.· 

's Gravenhage, den 11 Februad. 1915. 

WILHELMINA. 

De 11-Iinistel' van Koloniifn, TH. B. PLEY'l'E. 

11 Febrwwi 1915. MrssrvE van den Minister 
.van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu

' -teerde Sia ten der· provincien · bEtreffende 
attestatien de vita. 

Mijn ambtgenoot van Kolonien vestigt er de. 
aandacht op, dat bet afgeven van attestatien de 
vita ten behoeve van de betaalbaarstelling de!' 
pensioenen _en onderstanden van de weduwen
en weezenfondsen der Indische am btenaren en 
officieren onnoodig is geworden. 

Met de mededeeling van het bovenstaande 
heb ik de eer Uw college te verzoeken, de 
medewerking van de burgemeesters der ge
meenten, w~ar. de bovenbedoelde weduwen en 
weezen gevestigd zijn, in te ·roepen, om tegen 
eene rna~ig!), geldelijke:,vergoeding, rechtstreeks 
aan de directies der genoemde fondsen opgaaf 
te verstrekken van de mutatien in de gezinnen 
dier weduwen en weezen. 

De hierbedoelde kosten, behooren door de ge
noemde dfrecties te warden voldaan. 

(Gem.stem.) 
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12 F'ebruari'l 915. BESLUIT, houdende bepaling 
van het tijdstip, waarop de wet van 
22 Juni 1914 (Staatsblad n°. 263) tot 
w1jziging van de Stoomwet (wet van 
15 April 1896, Staatsblad n°. 69) in werking 
zal treden. S. 82. 

Bepaa/d op 15 Maart 1915. 

12 F'ebruari 1915. BESLUIT, tot uitvoering 
van de Stoomwet en ter vervanging van 
het Koninklijk besluit van 19 October 
1896 (Staatsblad n°. 163), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 17 October 
1913 (Staatsblad n°. 393). S. 83. 

WIJ. WI;LHELl\ITNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, · Nijverheid en Handel van 5 Sep
tember 1914, afdeeling Arbeid; n°. 3388 S; 

Overwegende, dat het · noodzakelijk is het 
Koninklijk besluit van 19 October 1896 (Staats
blad n°. 163), tot uitvoering vati de Stoom
wet, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 

' 17 October 1913 · (Staatsblad n°. 393) te her
zien; 

Gezien de Stoomwet (wet van 15 April 
1896, Staatsblad n°. 69, laatstelijk gewijzigd 

· bij de wet van 22 Juni 1914, Staatsblad 
no. 263); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 October 1914, no. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Febrriari 1915, 
n°. 278 S, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de navol
gende bepalingen vast te stellen·: 

HOOFDSTUK I.. 

Van de v~rgunning tot het in werking _brengen 
van stoomketels, andere dan die, bedoeld in 

h~ofdstuk V . . 

Art. i. 1. Hij, die eene vergunning tot het 
in werking ·brengen · van een stoomketel ver
laitgt, richt daartoe eeil schriftelijke aanvraag 
tot Onzen · Minister." · 

2. De aanvraag" behelst eene opgaaf van : 
a. de bestemming van den ketel ; 
b. den naam · van den vervaardiger en de 

plal),ts, waar diens fabriek gelegen is, alsmede 
het fabrieksnummer van den ketel; 

c. de . grootste werkelijke stoomdrukking, 
uitgedrukt in kilogrammen op den vierkanten 
cimtimeter, waaronder de aanvrager den ketel 
wenscht te doen werken; 

- · d. · het ·materiaal, waaruit de ketel vervaar
digd is; 

e. de uitgestrektheid van het' verwarmd 
oppervlak van den ketel en bij vlampijpketels 
tevens de uitgestrektheid van het verwarmend 
oppervlak; beide oppervlakken moeten uitge
drukt worden in vierkante meters ; 

f. het aantal, de middellijn en de wiJze van 
belasting d~r. veiligheidskleppen ; 

g. de plaats, waar de ketel voor het onderzoek 
en de beproeying- zal gereed staan. 

3. Bij de aanvraag moeten twee duidelijke 
teekeningen of lichtdrnkken van den ketel 
worden gevoegd, tevens vermeldende de afme
tingen en de wanddikten van den keteI; alsook 
de afmetingen van het klinkverband, zoomede 
de constructie van ·den mantel van den stoom
cylinder, wanneer deze is ingericht op de wijze, 
als bedoeld bij artikel 2, tweede lid. Een 
dezer teekeningeri of lichtdrukken moet. zijn 
op linnen en moet in millimeters de in. den 
vorigen volzin genoemde afmetingen vermelden ; 
de afmetingen van deze teekenirig of van dezen 
lichtdruk moeten temninste tweehonderd tie·n 
bij • driehonderd dertig 'millimeter bedragen en, 
jndien zij grooter zijn, 7;00 mogelijk het twee
of viervoud daarvan. 

2. l. Voor het gebruik van ketels,-die geheel 
of ten deele van·gegoten ijzer zijn verva'ardigd, 
wordt geen vergunning verleend: · 

2. Eene vergunning kan echter wel worden 
verleend, indien bij ketels met daarop geplaatste 
stoomwerktuigen van gegoten ijzer v_ervaardigde 
mantels van stoomcylinders voorkomen, en 
de afmetingen dezer mantels zoodanig zijn, dat 
zij kunnen worden beschouwd uitsluitend tot 
cylinderverwarming te dienen en niet tevens 
tot ve·rgrooting van de stoomruimte. 

3. 1. Het onderzoek en de beproeving 
geschieden voordat de ketels_ ingemetseld of 
bekleed zijn .. Zij moeten in een voor onder
zoek en beproeving geschikten toestand ge-
plaatst · zijn. · 

2. De ambtenaar is bevoegd om, in geval 
van twijfel omtrent den aard van het materiaal, 
eene. proefnel!ling voor te schrijven, welke 
proefneming kan geschieden, voordat de ketel 
vervaardigd is. 

4. De beproe:ving- geschiedt door water
persing en duurt zoo lang als· noodig is om de 
verschillende deelen van den ketel behoor_Iijk 
te kunnen onderzoeken. 

5. 1. Ten aanzien van den- beproevingsdruk 
wordt bij eerste beproeving -het volgende in 
acht genomen : 

Indien eene grootste werkelijke stoomdruk-
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king op den vierkanten centimeter wordt 
toegelaten van: 

a. niet meer dan vijf kilogrammen ; 
b. van meer dan vijf en niet meer dan tien 

kilogrammen ; 
c. meer dan tien kilogrammen ; 
moet de beproevingsdruk onderscheidenlijk 

hebben bedragen: 
a. het tweevoud van de toegelaten grootste 

'werkelijke stoomdrukking ; 
b. vijf kilograminen op den vierkanten 

centimeter boven de toegelaten grootste werke
lijke stoomdrukking ; 

c. anderhalf maal die drukking. 
2. Nieuw vervaardigde stoomketels voor 

stoomschepen kunnen, in de gevallen onder b. 
en c. bedoeld, op verzoek van belanghebbenden 
op het dubbele van de werkelijke stoomdrukking 
word.en beproefd, wanneer de constructie der 
ketels zulks toelaat. 

6. W anneer bij proefneming met het 
materiaal ongunstige uitkomsten zijn ver
kregen of zich bij het onderzoek en de be
proeving van den ketel belangrijke gebreken 
hebben geopenbaard, worden de uitkomsten 
onvoldoende verklaard. 

7. 1. De ketel moet voorzien zijn van een 
te allen tijde goed zichtbaar merk, overeen
komstig een door Onzen Minister vastgesteld 
model, b·estaande uit eene met vier koperen 
boutjes met verzonken kopjes :vastgehechte 
rechthoekige koperen plaat - van tachtig bij 
honderd veertig millimeter - waarop duidelijk 
en duurzaam zijn uitgedrukt: 

a. de cijfers, die aanwijzen de grootste werke
lijke drukking in kilogrammen op den vier
kanten centimeter, waaronder · de ketel mag 
werken; 

b. zoo mogelijk het jaar, waarin de ketel 
vervaardigd is, de naam van den vervaardiger 
en de plaats, waar diens fabriek gelegen is, 
alsmede het fabrieksnummer. 

2. Zijn · de uitkomsten der ·beproeving 
gunstig, zoo stempelt de ambtenaar de bevesti
gingsboutjes met -het Rijkswapen. 

8. 1. Wanneer de aanvrager het onderzoek 
en de beproeving in het buitenland wenscht te 
doen geschieden, of wanneer de krachtens 
artikel 3, tweede lid voorgeschreven proef
neming met materiaal in het buiteniand moet 
plaats vinden, kan Onze Minister tot dat 
onderzoek en die beproeving of tot de proef
neming met materiaal een ambtenaar aan
wijzen. 

2. De kosten van het onderzoek en de be
proeving of van de proefneming met materiaal, 

1915. 

berekend naar een door Onzen Minister vast
gesteld tarief, worden in dit geval door den 
aanvrager gedragen. 

9. Hebben het onderzoek en de beproeving 
eene voldoende ·uitkomst opgelever,d en is ook 
het toebehooren van den ketel in orde bevonden, 
zoo wordt door het districtshoofd aan den 
gebruiker namens Onzen Minister eene voor
Ioopige akte van vergunning uitgereikt. 

10. 1. Is de ketel of zijn toebehooren. niet 
geheel in orde bevonden, maar is van het 
gebruik geen dadelijk gevaar te duchten, dan 
kan het districtshoofd namens Onzen. Minister 
eene voorloopige akte van vergunning ver
leenen. In 'die akte wordt alsdan een termijn 
aangegeven, binnen welken aan de door be
doelden ambtenaar gestelde, in de akte om
schreven, voorwaarden moet zijn voldaan. 

2. Zoodra voldaan is aan de gestelde voor
waarden, geeft de gebruiker · daarvan kennis 
aan het districtshoofd. 

3. Wordt door den gebruiker binnen den in 
de voorloopige akte van vergunning . aan
gegeven termijn niet volledig voldaan aan de 
gestelde voorw'aarden, dan is het districtshoofd 
bevoegd de akte in te trekkeri of in bijzondere 
gevallen den termijn te verlengen. 

11. 1. . De akte van vergunning houdt in : 
a. den naam en de woonplaats van den 

gebruiker; 
b. de bestemming van den ketel ; 
c. zoo _mogelijk het jaar, waarin de ketel 

vervaardigd is, den naam van den vervaardiger 
en de plaats, waar diens fabriek gelegen is, 
alsmede het fabrieksnummer ; 

d. de grootste werkelijke stoomdrukking, 
uitgedrukt in kilogrammen op den vierkanten 
centimeter, waarop de ketel mag gebruikt 
warden; 

e. het ma~eriaal, en, in geval van het in den 
laatsten zin v.an het derde lid van dit art1kel 
bepaalde, tevens den vorm, de afmetingen ea 
de wanddikte· van den ketel ; 

i de uitgestrektheia · van het verwarmd 
oppervlak en bij vlampijpketels tevens de uit
gestrektheid van het verwarmend oppervlak, 
uitgedrukt in vierkante meters ; 

g. het aantal, de middellijn en de wijze van 
belasting der veiligheidskleppen ; 

h. het aantal en den aard der voedings
toestellen ; 

i. de toestellen dienende om het wa~erpeil, 
een watergebrek en de stoomdrukking aan te 
geven; 

k. de dagtee.kening van het onderzoek en de 
beproeving, zoomed!) die van het nader onder-

G 
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zoek van· het toebehooren, op grond waarvan 
, de akte wordt uitgereikt ; 

l. _zoo noodig, de toepassing, die aan artikel 79 
is gegeven. 

2. Indien het hoofd of de bestuurder van het 
bedrijf, de onderneming of de inrichting, 
waarin de ketel wordt gebruikt, als zoodanig 
optreedt namens eene naamloo.:e vennootschap, 
eene cooperatieve of eenige andere, al of niet 
rechtspersvonlijkheid bezittencle, vereeniging 
of eene stichting, worclt niet zijn naam, doch 
deze hoedanigheid in de akte vermeld met 
bijvoeging van den naam en· zetel van de 
naamlooze vennootschap, vereeniging of stich
tintr. 

3. · De na het in werking treden van dit 
besluit te verleenen akten van vergnnning 
worden uitgereikt in den vornl van een boek, 
waarin eene teekening van den ketel is opge
•nomen en waarin door den ambtenaar bij een 
later onderzoek de ·toestand van den k-)tel en 
van diens t"oebehooren wordt' vermcld. Ge~n 
teekening behoeft _echter te -worden opgenomen, 
indien de akte wordt verleencl of op naam van 
een arideren gebruiker gesteld ingevolge eene 
aanvraag, v66r het in werking treden van dit 
besluit ingediend. 

12. 1. Wanneer een stoomketel aan een 
anderen clan den in de akte van vergunning 

_ aangegeven gebruiker overgaat, wordt op aan• 
vraag aan Onzen :Minister de akte van ver
gunning, zoo noodig onder intrekking van de 
oude akte, op naam van den nieuwen gebruiker 
gesteld, . met inachtneming . van het . bepaalde 
in het tweede en derde lid van artikel 11. 
Dez\} aanvraag behoeft niet te voldoen aan de 
eischen, gesteld bij artikel 1. _ Door of namens 
Onzen · .Minister kan. echter overlegging van 
teekeningen, als. in het cJerde lid van artikel 1 
bedoeld, warden gevorderd. 

2. De akte, waarvan overschrijving wordt 
gevraagd, m,oet zoo mogelijk bij de aanvraag 
warden ingeleverd. 

3. Onze :Minister is' bevoegd de gevraagde 
tenaamstelling niet te tloen· geschietlen, . clan 
nadat zoo noodig de ketel onderworpen is . 
geworden aan· ~en onderzoek, eene herbeproe
ving of aan beide en daarbij voldoende uit
komsten zijn verk_regen. 

4. Indien naar het oordeel van het districts
hoofd tegen het verdere gebruik van den ketel 
geen J:?ezwaar bestaat, kan deze namens Onzen 
:Minister eene voorloopige akte met veranderde 
tenaamstelling uitreiken. Artikel 10 is- in _dit 
geval van toepassing. · 
. 5. Het eerste lid is niet van toepassing ten 

aanzien - van vervoerbare stoomketels, die 
tijdeHjk verhuurd zijn. 

6. W anneer eene akte ·van vergunning 
beschadigd of verloren is, wordt op eene tot 
Onzen· Minister gerichte aanvraag een~ nieuwe 
akte uitgereikt ; eene teekening als bedoelcl in 
artikel 1, derde lid, moet bij die aanvrage 
opnie:uw worden overgelegd. 

13. Voor nieuw vervaardigde stoomketels, 
die buiten het Rijk in Europa zullen gebruikt 
wordeh of ·waarvan de bestemming nog · onbe
kend is, -wordt, indien het onderzoek en de 
beproeving een voldoenden uitslag opgeleverd 
hebben, in plaats van eene akte van ver
gunning een bewijs · uitgereikt van den uitslag 
van het onderzoek en de beproeving. Dit be
wijs geeft geen recht den ketel in werking te 
brengen. 

14. 1. Onder vervoerbare stoomketels 
worden in dit besluit verstaan ketels van 
locomotieven, motcirwagens, brandspuiten, hei
toestellen, Jieren, kranen, ketels op vaartuigen. 
welke niet van eigen beweegkracht zijn voor
zi,:m en_ overigens die, welke slechts tijdelijk 
gebruikt en gemakkelijk verplaatst kunnen 
worden. 

2. Op deze ketels moet _bevestigd· zijn een 
te allen tijde goed zichtbare koperen plaat, 
waarop duidelijk en duurzaam is uitgedrukt' 
een door. den ambtenaar goed te keuren volg
nummer, zoomede de naam en de woonplaats 
van hem, aan wien de akte van vergunning 
is uitgereikt of de aanduicling van <lien persoon 
overeenkomstig het tweede lid van artikel 11 . 
D~ze bepaling geldt niet voor ketels in zoo~ 
danige visschersvaartuigen, die van voldoende 
herkenningsteekens zijn voorzien. 

3. Vervoerbare stoomketels, in eene imich • 
ting als vaste geplaatst, worden niet meer als 
vervoerbare beschouwd. 

_15. I. Hij, die een aan een derde toebe
hoorenden vervoerbaren stoomketel in werking 
wenscht te brengen, vraagt daartoe verlof aan 
den burgemeester der gemeente, waarin de 
ketel zal gebruikt wortlen. 

2. Deze verleent dat verlof;_ indien: 
a. hem is overgelegd het voor den lretel 

uitgereikte boek en, indien de akte van vergun
ning v66r het in werking treden van dit besluit 
is uitgereikt, die akte en· de aanteekeningslijst; 

b. uit de onder a bedoelde stukken blijkt, 
dat_ de ketel bij een, binnen de laatste twaalf 
maanden ingesteld, onderzoek in orde is 
bevonden; 

c. de ketel is voorzien van de plaat, bedoeld 
bij · artikel 14. 



83 12 FEBHUARI. 1915 

3. Van· het verlof wordt door den burge- · 
meester mededeeling gedaan aan het bevoegde 
districtshoofd. 

16. :Meerdere. ketels in eene inrichting 
moeten elk van een te alien tijde goed ziclitbaar 
koperen volgnummer voorzien zijn. 

HOOFDSTUK II. 

Van het toebehooren van stoomketels, andere da~ 
die, bedoeld in hoofdstuk V. 

17. 1. Een stoomketel moet voorzien zijn 
van ten minste twee veiligheidskleppen. 

2. De middellijn van de opening der kleppen 
mag niet kleiner. zijn dan dertig millimeter 
en wortlt berekencl volgens de formule : 

m = 26 V d + w0.62 · 

3. In deze formu!e is : 
m. de. midtlellijn in millimeters; 
w: het verwarmd oppervlak, uitgetlrukt in 

vierkante meters ; 
d. de grootste. werkelijke stoomdrukking, 

uitgedrukt in kilograminen op den vierkanten 
centimeter, waarop de ketel mag gebruikt 
worden ; deze m!J,g echter bij stoomketels met 
een verwarmd oppervlak van vijftig vierkante 
m'eter of minder tot geen hoogere waarde dan 
8.3 in rekening gebracht worden. 

4. De kleppen moeten onverminderd het 
bepaaltle in het tweede en derde lid voldoenden 
doortocht voor den stoom aanbieclen. 

5. Het gebruik van kleppen, waarvan de 
mitldellijn der opening kleiner is clan de waarde 

' van m, uit bovenstaande formule verkregen, 
of welke naar het aanvankelijk oordeel van den 
ambtenaar geen voldoenden doortocht voor den 
stoom aanbiederi, kan worden toegestaan, 
indien blijkt, dat met volle stoomclrukking, 
voile vuren, vollen 1uchtaanvoer en met ge
sloten voedings- en stoomleicling, in twintig 
minuten de stocimdrukking in den ketel niet 
hooger oploopt clan tien ten honderd boven 
de toegelaten grootste werkelijke stoom
drukking. 

18; 1. Is een ketel van meer dan twee 
veili~heidskleppen voorzien, dan moet de som 
van de middellijnen der klepopeJJ.ingen ten 
minste gelijk zijn aan de som van de middel
lijnen, clie de openingen zouden moeten hebben, · 
wanneer de ketel vari slechts twee· veiligheids- • 
kleppen ware voorzien. 

2. Het tweede, ·derde, vierde en vijfde lid van 
artikel 17, blijven in dit ge.val van toepassing. 

19, Voor ketels, die een gemeenschappelijken 
stoomhouder hebben, niet afzonderlijk kunnen 

gebruikt worden en toereikende gemeenschap 
hebben, zijn tezamen twee veiligheidsl,Jeppen 
voldoende. Voor de·berekening van de midclel: 
lijn der kleppen wordt dan in de·formule van 
artikel 17 voor w · genomen het gezamenlijk 
verw·armd oppervlak der ketels. 

20. - 1. De veiligheidskleppen en zittingen 
moeten uit een doeltreffend metaal of allooi• 
zijn vervaardigd. 

2. De breedte der zittingen mag ten hoogste 
het twintigste gedeelte va~ · cle midclellijn. cler 
opening bedragen, doch in geen geval grooter 
zijn dan vier millimeter. 

· 3. Bij schuine zittingen mag de helling geen 
klemming kunnen veroorzaken. 

21. 1. De veil!gheidskleppen moeten, 'be
houclens in de gevallen in artikel 22 ver
meld, met gewichten, hetzij rechtstreeks, 
hetzij door middel van een liefboom worden 
belast. 

2. Bij het berekenen van cle op de kleppen 
aan te brengen belasting, wordt d·e riliddellijn 
der opening -twee millimeter grooter aange
nome'n clan zij werkelijk is. 

3. Wordt een klep door twae of m~er ge
wichten gedrukt, dan moe~en d~ze besta?,n uit 
massieve schijven, die alleen in dikte mogen 
verschillen; ·zij inoeten stuksgewijze afneem
baar en tegen afschJ1iven verzekerd zijn. De 
gewichten uit een stuk of de schijven mogen 
elk niet zwaarder dan vijf en twintig kilo
gram zijn. 

4. Alle veiligheidskleppen moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat zij niet kunnen worden 
weggeslingerd en het ge'Vicht Piet op ,den• hef
boom verschuiven kan. 

5. De kleppen van in vaartuigen geplaatste 
stoomketels en, zoo noodig, die van andere 
stoomketels· moeten van uit de inachinekamer 
of van af de stookplaats kunnen worden ge
licht, 

6. Bij hooglichtende kleppen moet voor den 
ontwijkenden stoom een afvoerbuis naar buiten 
zijn aangebracht. . 

22. ·1. Het belasten van veiligheidskleppen 
met veeren, is verplicht. bij ketels in zeevaar
tuigen, met dieri verstande, dat bij de niet 
door stoom voortbewogen v'isschersvaartuigen 

· de belasting moet geschieden door middel van 
•hefboom en veer. 

2. Het belasten van veiligheidskleppen met 
veeren is geoorloofd bij : · 

a: ketels in andere dan zeevaartuigen, ketels 
van locomotieven, brandspuiten, motorrijtuigen 
en andere inrichtingen, welke zich door eigen 
beweegkracht verplaatsen ; 

6* 
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b. vervoerbare ketels, niet onder a begrepen, 
~ls heitoestellen, kranen en locomobielen; bij 
deze echter moet de belasting door middel van 
hefboom en veer geschieden. 

3. Kleppen, rechtstreeks door veeren ge
drukt, moeten voldoen aan de in het vijfde lid· 
van artikel 17 omschreven stoomproef ; bij 
'in vaartuigen geplaatste ketels, · waarvan het 
verwarmd_ oppervlak tien vierkante m_eter te 
boven gaat, moeten zij voorzieri zijn van een 
lossen hefboom met- gewicht, om de spanning 
der veer te kunnen onderzoeken en regelen. 
Voor deze gewichten ge!dt mede het in artikel 21, 
derde lid, bepaalde. 

· 23. Voor een ketel, waarvan de inhoud 
zeshonderd kubieke decimeters niet over
schrijdt · en waarin de toegestane grootste 
werkelijke stoomdrukking niet meer bedraagt 
dan een kilogram cip den vierkanten centi
meter, is een veiligheidsklep voldoende. 

24. 1. De kleppen, hefboomen en licht
toestelleri moeten zoodanig_ ingericht zijn, dat 
zij gemakkelijk beweegbaar zijn en dat de 
kleppen · ten minste vier millimeter kunnen 
lichten. 

2. W or4en de kleppen door hefboom en veer 
gedrukt, dan moet de indrukking of uitrekking 
der veer, uitgedrukt in millimeters, wanrieer 
deze tot de vereischte spanning is aange
schroefd, ten minste bedragen tweeinaal het 
product· der getallen aangevende de stoom
drukking, uitgedrukt in kilogrammen op den 
vierkanten centimeter en het aantal malen, 
dat · de korte hefboomsarm op den langen is 
begrepen. 

3. Het o:ebruik van -veeren, niet voldoende 
aan de eischen in het voorgaande lid gesteld, 
-kan worden toegestaan, wanneer de in het 
vijfde lid van artikel 17 omschreven stoom
proef een bevredigenden uitsla'.! heeft opge
leverd. 

4. ·De veeren moeten zoodani'( ingericht zijn. 
· dat zij niet sterker dan· tot de in de akte van 

vergunning toeg, stane spanning -kun! e_n aan
geschroefd worden. 

25. Het is verboden bij -veiligheidskleppen 
gebruik te maken van gewichten, veeren of 
hefboomen, die niet door den ambtenaar onder" 
zocht en goedgekeurd zijn. 

26. l. Elke ketel moet voorzien zijn van een 
manometer, die de drukking van den stoom 
duidelijk en juist aanwijst in kilogranimeri op 
den vierkanten centimeter. 

2. Dit toestel moet, indien het een kwik
manometer ·is, eene drukking, die ten minste 
een half kilogram op jlen vierkanten centimeter 

en, indien het een metallieke manometer is, 
eene drukking-, die ten minste vijftig ten honderd 
meer bedraagt, clan de in de akte van ver
gunning vermelde grootste werkelijke stoom
drukking, kunnen aanwijzen. 

3. De manometer moet door middel van een 
waterhoudende pijp met den ketel verbonden 
zijn, maar mag niet aan eene stoomafvoerbuis• 
z1jn aangebracht. 

4. Hij, die den ketel bedient, moet den 
ma~ometer gemakkelijk kunnen raadplejlen ; 
het nummer der schaal, aangevende de in de 
akte van vergunning vermelde grootste werke
lijke drukkil!g, moet duidelijk ge.nerkt zijn. 

5. Ketels, die voor en achter gestookt worden, 
moeten op elke sto'okplaats van een manometer 
zijn voorzien. 

· 27.. V cor ketels, die een ge_meenschappelijken 
stoomhouder hebben;- niet afzonderlijk gebruikt 
kunnen worden en toereikende gemeenschap 
h~bben, is een manometer voldoende. 

28. Elke manometer moet voorzien zijn van 
een driewegskraan met flens va,n veertig 
millimet-er middellijn e'n vijf rnillimeter dikte, 
door middel waarvan de manometer van den 
ambtenaar met · eerstgenoemden manometer 
e~ met den ketel in verbinding kan gesteld 
wor~en. 

29. 1. Elke ketel moet voorzien zijn van : 
a. een waterpeilglas met koperen afsluit- en 

doorblaaskranen of -kleppen ; om het glas 
moet een doelmatige bescherming zijn aan
gebracht; 

b. twee koperen· proefkra'nen of -kleppen, 
tenzij er twee waterpeilglazen aanwezig zijn ; 

c. een zelfwerkend middel, waardoor water
gebrek in den ketel- wordt kenbaar gemaakt. 

2. Ketels in zeevaartuigen geplaatst, moeten 
voorzien: zijn van twee waterpeilglazen, waarop 
het in het eerste lid onder a bepaalde van 
toepassing is. 

_30. 1. De onder a en b van het vorig artikel 
vermelde toestellen moeten van elkander 
onafhankelijk zijn, tenzij de peilkolom, waarop 
zij zijn aangebracht, de verbindingsbuizen 
en-de openingen, die voor de verbindingsbuizen 
·in den ketel zijn gemaakt, elk eene inwendig'a' 
middellijn van ten minste vijftig millimeter 
hebben. 

2. Hebben die toesteilen afzonderlijk gemeen
schap met den ketel door middel van buizen,
dan moeten deze zooveel mogelijk recht zijn 
en; evenals _ de openingen, die daarvoor in den 
ketel- zijn gemaakt, eene inwendige middellijn 
van ten minste dertig millimeter hebben. 

3. De in het eerste lid -genoemde peilkolom 
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moet van koper of van zacht gegoten staal 
zijn en de verbinding ervan met den ketel 
moet geschieden door roodkoperen of uit een 
stuk, bestaande naadlooze stalen buizen, welke 
bij in zeevaartuigen geplaatste, ketels onmid
dellijk daaraan van afsluiter of kraan moeten 
voorzien zijn. 

4. De openingen der kranen of kleppen 
moeten eene middellijn hebben van ten minste 
zes millimyter en, terwijl de ketel onder stoom 
is, doorgestoken kunnen worden. 

5. De stand van het waterpeilglas moet 
zoodanig zijn, dat water daarin eerst zichtbaar 
wordt vijftig millimeter boven.de in het eerste 
lid van artikel 33 vermelde strook ; de eenc 
proefkraan of -klep moet voor. landketels op 
vijftig, voor sc.heepsketels op vijf en zeve.ntig; 
de andere ten minste honderd en vijftig, 
respectievelijk. tweehonderd vijf en twintig 
millimeter boven die strook zijn geplaatst. 

6. Ketels, die voor en . achter gestookt 
worden, moeten op een stookplaats.' voldoen 
aan de eischen, in artikel 29, tweede lid gesteld, 
terwijl op de andere stookplaats tenminste een 
waterpeilglas. in het midden v.66r den ketel 
aangebracht moet zijn. 

31. 1. Ketels met inwendige vuurplaatsen, 
uitgezoriderd die, bedoeld in het tweede lid van 
artikel.32, moeten boven elk dezer zijn voorzien 
van een koperen bout met lood of een antler 
metaal of allooi gevuld, dat smelt alvorens 
de ketelplaat gevaarlijk oververhit. wordt . 
de ~out moet aangebracht zijn, waar cl~ tempe'. 
ratuur het .hocigst is, hetgeen geacht wordt 
het geval_ te zijn op ongeveer drie vierde der 
rooster!engte en, indien. de vuurtoppen hellend 
zijO:, dan op. het hoogste punt daarvan. 
· 2. ·De midtlellijn van den kleinsten door

tocht der smeltbare prop moet ten minste 
· tien millimeter bedragen. 

32. 1. Het in het eerste lid van artikel 29, 
onder b, bepaalde is niet van toepassing op 
stoomketels, waarvan de inhoud zeshonderd 
kubieke._decimeter of minder bedraagt. 

2. Hct; in bet eerste lid van artikel 29, 
onder c, bepaalde is niet van toepassing op 
ketels met verhoogde vlamkast, in vaartuigen 
geplaatst. De in den_ top· eener zoodanige 
vlamkast aangebrachte .steunbouten moeten 
aan- de vuurzijde van vaste koppen zijn voor-
zien. . . 

33. 1. Het hoogste deel van den ketel, · dat 
met de producten der verbranding in aan
raking komt, moet op den ketel nabij elk peil
glas worden aangegeven door een koperen 
strock. 

2. Onder het hoogste deel van den ketel is 
niet begrepen het opgaande gedeelte, langs 
welks · eene zijde de · verbranding~producten 
naar df n schoorsteen worden geleid, terwijl 
zich aan de andere zijde geen vloeistof bevindt. 

34. 1. Ee.n stoomketel moe.t met ten minste· 
een zelfwerkend voedingstoestel verbonden 
ziin, . tenzij het verwarmd oppervlak vijf 
vierkante meter of minder bedraagt en de 
grootste werkelijke stoomdrukking die van 
drie kilogrammen op den vierkanten centimeter 
niet te boven gaat. In dat geval is een hand
perspomp. voldoende. 

2. Bovenstaande bepaling is niet van toe
passing op ketels van locomotieven en stoom
vaartuigen, die· van ten minste twee zelf-. 
werkende voedingstoestellen moeten voorzien 
zijn, waarvan een in werking moet kunnen 
blijven, wa,nn~er het hoofdwerktuig stilstaat· 

3. De zelfwerkende voedingstoestellen van 
ketels van locomotieven .en stoomv'aartuigen, 
moeten geheel onafhankelijk van elkander met 
den ketel zijn verbonden. 

4. Onder . zelfwerkende voedingstoestellen 
worden verstaan stoompompen, injecteurs en 
toestellen, welke niet uitsluitend md de hand 
bewogen worden. 

35. Elk der in het vorig artikel bedoelde 
zelfwerkende voedingstoestellen en handpompen 
moet in staat zijn, alleen -werkende, den ketel 
of de ketels (wanneer deze in batterij ver
eenigd zijn) van eene voldoende hoeveelhei_d 
vloeistof te voorzien. 

-36 .. 1. Elk voedingstoestel of elke voedings
pijp moet met den ketel zijn verbonden door 
eene lj:raan en zelfsluitende klep,'alles van koper 
vervaardigd, e·n, tenzij de opstel!ing van den 
ketel zulks ni~t toelaat, rechtstreeks aan den 
ketel bevestigd. 

2. In dit laatste geval moet de verbinding 
met den ketel zijn tot stand i(ebracht door eene 
pijp, van koper of za~ht gegoten staal ver
vaardigd, niet .!anger clan strikt noodzakelijk. 
De kraan moet tusschen ketel en klep zijn 
gep_laatst. 

3. Worden verschillende ketels door een 
voedingstoestel gevoed, clan moet dit met 
inachtnei:ning van het bepaalde in· het eerste 
en het tweede lid met_ elken ketel zijn ver
bonden. 

4. Het gebruik van afsluitkleppen in plaats 
van kranen is geoorloofd, mits tusschen de 
afsluit- en zelfsluitende klep eene proefkraan 
is aangebracht. 

5. Het gebruik van klepkasten, als in het 
eerste en vierde lid bedoeld, van zacht gegoten 
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staal is toegestaan, mits zij van koperen binnen
werk zijn voorzier;i. 

37. 1. Elke ketel moet voorzien zifn ,van 
tenminste een kopereu spuikraan, hetzij 
onmiddellijk, hetzij door een koperen of een 
zacht gegoten stalen of een roodkoperen buis 
met den ketel verbonden. 

2. be kraan en de buis moeten vrij en goed 
toegankelijk zijn. 

3. Is in de spuileiding nog een tweede 
spuitoestel aaugebracht, zoo moet, wanneer 

, niet gespuid wordt, de spuikraan steeds ge
sloten blijven; indien dit toestel tusschen ketel 
en spuikraan is geplaatst, moet het ook van 
koper of van zacht gegoten staal zijn .. 

38: 1. · De spui-, voedings- e·n andere kranen 
aan den .ketel moeten zijn pakkingkranen; 
zoodanig ingericht, dat de pluggen, bij het 
breken der pakking- of opsluitbouten, niet · 
weggeslingerd kunnen worden. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op 
kranen, waarvan de middellijn der aanvoer
opening drie en dertig millimeter of kleiner is. 

3. De ·in dit artikel bedoelde pakking- of 
opsluitbouten moeten van voor het doe! ge
schikt materiaal zijn vervaardigd. 

4·. Schroefpakkingkranen, waarvan de mid
dellijn der a~nvoeropening zes en twintig milli
meter te boven gaat, worden niet toegelaten. 

39. 1. Stpomafvoerpijpen moeten zoo dicht 
mogelijk bij den ketel zijn voorzien van een 
afsluiter of kraan. 

2. De afsluiting van den hoofdstoomafvoer 
van elken ketel in een stoomvaartuig moet in 
elk geval van. het dek af kunnen geschieden. 

3. Stoompijpen, waardoor meerdere keteis 
onderling zijn verbonden, en stoomverbindings
pijpen tusschen ketel en stoomwerktuig mogen 
oiet van gegoten ijzer zijn en moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat uitzetting der pijpen geen 
nadeel kan veroorzak\ln ; zij moeten van de 
noodige aftapkranen zijn voorzien. 

4. De in het eerste lid bedoelde afsluiters, 
zoomede potten van veiligheidskleppen, mogen 
niet van gegoten ijzer zijn·vervaardigd, wanneer 
de middellijn der aanvoeropening honderd twee 
millimeter .eo tevens de grootste werkelijke 
stoomdrukking tien kilogrammen op den vier
kanten centimeter te boven gaat. 

40. 1. Elke ketel moet van de voor het onder
zoek noodige man- en slijkgaten zijn voorzien, 
indien de 'inrichting v-an den ketel di t toe
laat. 

·2. De mangaten moeten ten minste drie
honderd bij vierhonderd millini.eter groat zijn 
en behoorlijk versterkt. 

· 3. Oak de overige gaten in den ketel moeten 
zoo noodig behoorlijk versterkt zijn. 

.. 4. De deksels der .man- en. slijkgaten moeten 
zoo mogelijk inwendig zijn aangebracht, , van 
een pasrand voorzien zijn, welke ten hoogste 
twee miliimeter speling naar alle zijden toelaat, 
en zoodanig sluiten, dat tot dichtmaking slechts 
zeer dunne stof wordt vereischt. De deksels 
met de daarbij behoorende knevels mogen niet 
van gegoten ijzer zijn. 
• 41. Van ingemetselde ketels moeten de zij
kanalen zoo mogelijk over hunne voile door
snede tot in de voorztide warden doorgetrokken, 
tenzij openingen zijn aangehracht van ten 
minste vijfhonderd bij vijfhonderd millimeter. 

42. Een ketel moet voldoe'nde ondersteund. 
en, indien hij in een vaartuig is geplaatst, 
voldoende vastgezet zijn. 

43. 1. Het ruim, waarin de sboomketels van 
stoomvaartuigen zijn geplaatst, moet door 
dichte ijz!3ren schotten van de voor de reizigers 
of de bemanning bestemde afdeelingen zijn 
afgesloten. 

2. Deze bepaling is niet van toepassing op 
vaartuigen, die geen dek hebben: 

HOOFDSTUK III. 

Van de regelen in acht te ne;nen bij het gebruik 
va~ stoomketels, an..lere dan · die, bedo·eld in 

hoofdstuk V. 

44. ' 1. De gebruiker van een stoomketel 
dr!!,agt zorg: 

a. dat de ketel met toebehooren in behoor
lijken staat van onderhoud verkeert, goed en 
veilig toegankelijk is . en. gomakkelijk kan 
worden onderzocht en dat de manometer en het 
waterpeilglas behoorlijk. verlicht zijn; 

b. dat er steeds een of meer .glazen buizen 
met daarbij ):>ehoorende'pakkingringen ter ver
vanging van het waterpeilglas beschikbaar zijn 
voor hem, die den ketel bedient ; 

c. •dat het smeltbaar metaal of allooi in den 
koperen bout, bedoeld in artikel 31, ten minste 
een maal 's jaars vernieuwd wordt; 

d. dat het in het derde lid van artikel 11 
bedoelde boek en, indien, de akte van vergun-. 
ning v66r het in werking treden van dit besluit 
is uitgereikt, die akte en de· aanteekeningslijst 
ste~ds op· eerste aanvrage voor den ambtenaar 
ter inzage zijn en in goed onderhouden staat 
.;,.erkeeren. 

2.: Hij, die den ketel bedient, draagt zorg : 
a. dat de veiiigheidskleppen gemakkelijk 

be~.eegbaa, blijven, dat zij niet vastgez~t 
worden en dat de belasting ervan niet over. 
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schrijde die, welke· vermeld is in de akte van inwendig onderzoek of de herbeproeving van 
vergunning; · den ketel zal plaats hebben. ' 

b.· dat het waterpeil gehouden wordt, voor. 2. Ten aanzien"'van ketels in stoomvaar-
landketels ten minste honderd millimeter en tuigen kan, ter beoordeeling van het districts
voor ketels in vaartuigen ten min$te honderd hoofd, ·in plaats van den dag worden aan
en vijftig millimeter boven de in artikcl 33 gewezen de maand;waarin het inwendig ~nder
bedoelde strook. zoek of de beproeving zal plaats hebben. De 

3. Gelijke verplichting, als in het tweedc kennisgeving moet·in·dit geval geschieden ten 
lid onder a ~pgelegd, rust op den gebruiker, · minste drie weken v66r den aanvang van. de 
die ·den stoomkctel niet bedient. H~j wordt maand. 
geacht aan die verplichting te hebben voldaan, 3. De kennisgeving van het inwendig 
wann_eer hij a.antoont, dat door hem de noodige onderzoek of van de beproeving wordt zoo 
bevelen- zijn gegeven, de noodige middelen zijn noodig door den burgenieester uitgereikt. 
v~rschaft en het redelijkerwijze te vorderen .4. ··Bestaat er bij_ den gebruiker bezwaar 
toezicht is gehouden om de naleving te ver- tegen den dag, waarop, cl~ maand, waarin of 
zekeren van hetgeen ten aanzien van de veilig- tegen de plaats, waar het inwendig onderzoek 
heid~kleppen en hare belasting in het tweede of de beproeving zal plaats hebben, clan is deze 
lid is bepaald. bevoegd zijn bezwaar ten minste .twee weken 

45. De gebruiker van .een stoomketel is >ver- van te voren schriftelijk ter kennis te brengen 
plicht aan het districtshoofd kennis te geven van het districtshoofd. 
van: 5. Meent deze geen anderen clag, maand 

a. den aard van elk gebrek, dat aan den 'o·f plaats te kunnen bepalen, dan kan de ge-
ketel of aan het toebehooren is ontstaan ; bruiker zich tot Onzen Minister wenden, die 

b. fc!ke wijziging en den aard van elke her- alsdan beslist. 
stelling, die de ketel of het toebehooren zal 48. Indien een stoomvaartuig of een ver
ondergaan ; · voerbare stoomketel gedurende een !anger 

c. het' tijdstip, waarop de ketel zal worden tijdsverloop buiten 's lands is geweest dan den 
ontbloot, gelicht of ge_kanteld, zoomede het termijn, bep_aald bij artikel 46, zoo is de gebrui
tijdstip, waarop het binnenwerk geheel of ten ker verplicht, zoodra het vaartuig of de sfooin
deele zal zijn uitgesloopt ; ketel hier te lande is teruggekeerd, aan het 

d. het zinken en het lichten van het 'vaartuig, districtshoofd daarvan kennis te geven. 
waarin de ketel geplaatst is ; 49. 1. De ambtenaar is bevoegd den ketcl 

e. het afbranden van het gebouw, waarin de te doen lichten of kantelen en het metselwerk; · 
ketel geplaatst is. de bekleeding, of wat het onderzoek van den 

HOOFDSTUK IV. 

Van het toezicht op stoomketels, andere dan die, 
bedoeld in hoo/dstuk V. 

46. 1. Elke stoomketel, voor het in werking 
brengen waarvan eene akte van vergunning 
is verleend, wordt ten minste een maal in de 
twee jaren inwendig ,onderzocht, voor welk 
onderzoek de ketel buiten werking g\)bracht 
moet worden ; zoo noodig kan het inwendige 
onderzoek door eene herbeproeving worden 
vervangen of gevolgd. 

2. Het inwendig onderzoek van stoomketels 
van stoomvaartuigen gescliiedt ten minste 
een maal 's jaars. 

3. Indien zulks om bijzondere redene_n 
noodig is, kunnen deze termijnen· door. of 
namens Onzen Minister worden verlengd. 

47. 1. Aan den gebruiker wordt ten minste 
drie weken te voren schriftelijk kennis gegeven 
van den dag, waarop en de plaats; waar het 

-ketel zou kunnen belemmeren, zoomede het 
binnenwerk, geheel of gedeeltelijk te doen 
verwijderen. 

2. ·De lastgeving daartoe geschiedt schriftelijk 
en wordt zoo noodig door den burgemeester 
uitgereikt. 

3. Ingeval van twijfol omtrent de cleugdelijk
.heid-van het materiaalis de ambtenaar bevoegd 
proefnemingen daarmede voor te schrijven. 

50. 1. Is een stoomketel eemriaal goed
gekeurd, clan geschieden de latere beproevingen 
onder eene werkelijke drukking, die anderhalf 
maal de in de akte van ve,·gunning vermelde.
grootste werkelijke drukking bedraagt, · met 
dien verstancle, dat deze laatste daarbij met 
niet meer clan vijf kilogrammen op den vier
kanten centimeter wordt overschreden. 

2. Is een stoomketel .hersteld en de amb
tenaar van meening, dat de ketel na de her
stelling, als een nieuwe· beschouwd en als zoo
danig beproefd moet worden, dan is hij tot 
zoodanige beproeving bevoegd .. 
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3. Is een stoomketel van de in artikel 7 
bedoelde afgestempelde plaat voorzien, <loch 
de herkom~t van dien ketel onbekend, dan is 
de ambtenaar bevoegd dezen ketel te beproeven 
onder eene werkelijke drukking overeen
kom.stig het daaromtrent bepaalde in arti-
kel 5. . 

4. Wanneer overgegaan wordt tot toepassing 
vap het tweede of het derde lid, geeft de 
ambtenaar daarvan schriftelijk kennis aan den 
gebruiker. 

51. Moet·eene herbeproeving van den ketel 
plaats hebben of een onderzoek, waarvoor- de 
stoomketel bniten werking gesteld moet worden, 
dan draagt de gebruiker zorg : 

a. dat de ketel op de aangege:ven plaats en 
gedurende den daarvoor bepaalden dag . toe
gankelijk en daartoe gereed is ; 

b. dat alle deelen van den ketel, zoo van 
binnen als van buiten, alsmede de omringende 
rookkanalen, goed gereinigd zijn en dat vuur
ramen, roosterijzers, vuurbruggen en dergelijke'. 
voorwerpen, die het onderzoek zouden kunnen 
belemmeren, verwijderd zijn; 
- · c. dat de ketel met het oog op de gezondheid 
van den ambtenaar voldoende is afgekoeld ; 

d. dat, indien de ketel in verbinding staat 
met een of -meer onde·r stoom z~jnde ketels, 
de stoom-, spui- en voedingspijpen, zoodani6 

· zijn afgesloten, dat · geen gevaar voor den 
ambtenaar kan' ontstaan; 

e. dat een schoon en doelmatig ketelpak 
aanwezig is en den ambtenaar behoorlijk 
gelegenheid verschaft wordt tot verkleeden en 
reinigen. . 

52. Blijkt bij het onderzoek of bij eene 
herbeproeving van -een stoomketel, voor het 
gebruik waarvan· eene akte van vergunning 
is verleend, dat deze onder de in de akte ver-· 
melde werkelijke stoomdrukking niet meer 
veilig kan werken, dan wordt die akte door 
Onzen- .j\finister ingetrokken, tenzij naar het 
oordeel van den ambtenaar door het aan
brengen van herstellingen een voldoend veilige 
toestand k~n worden verkregen en de gebruiker 
die herstellingen binnen den door den a'mbtenaar 
, bepaalden termijn aanbrengt. 

53. Tot de gevallen, waarin een ketei geacht 
kan worden dadelijk gevaar op te leveren, 
behooren de volgende : 

a. dat de dikte van een of meer platen of 
steunen aanmerkelijk is afgenomen ; 

b. dat er scheuren zijn ontstaan ; 
· c. dat de· ketel eene vervorming heeft 

ondergaan; 
d. dat de wijze van sluiting van man- of 

slijkgaten geen genoegzamen waarborg ·voor 
de' veiligheid oplevert ; 
. · e. dat de ketel belangrijk is vervuild ; . 

/. dat het toebehooren ·in slechten toestand 
verkeert, of in strijd met de bestaande voor
schriften is ingericht, zonder dat op jrond van 
eene verleende vr ijstelling van die voorschriften 
mocht worden afgeweken ; 

g. dat de ondersteuning of vastzetting van 
den ketel niet ;neer betrouwbaar'wordt geacht ; 

h. dat de grootste werkelijke stoomdrukldng, 
waarop de ketel volgens de akte -mag gebruikt 
worden, is overschreden. 

HOOFDSTUK V. 

Van stoornketels, voor het in werking brengen 
wa_arvan geen akte van vergunning wordt vereischt. 

54. 1. Als stoomketels, voor het in werking 
brengen waarvan geen akte van vergunning 
wordt vereischt, worden aangewezen : 

a. die, welke bestemd zijn om te werken
onder_ eene werkelijke stoomdrukking van ten 
hoogete een halven kilogram op den vierkanten 
centimeter ; 

b. die, waarbij het product der getallen, 
aangevende h_et verwarmd oppervlak in vier
kante meters en de grootste werkelijke drukking, 
die de stoom tegen . de wanden uitoefent, 
uitgeclrukt in kilogrammen op den vierkanten 
centimeter, het getal 0.2 niet overschrijdt, met 
uitzondering van die ketels, bij welke de laatst
genoemcle der beide factoren grooter dan 2 is. 

2, Het bepaalde in de hoofdstukken I, II, 
III en IV van dit besluit is o.p de in het eerste 
lid aangewezen stoomketels niet van toepassirig. 

55. De in artikel ·54 onder a aangewezen 
stoomketels moeten zijn voorzien van : 

a. een middel om het waterpeil aan t" 
geven; 

b: een manometer, die de drukking van den 
stoom duidelijk zichtbaar en juist aanwijst ; 

c. een veiligheidsbuis, welke eene inwendige· 
middellijn heeft van niet minder dan vijftig 
millimeter en waarvan de hoogte zooveel 
bed~aagt boven den gemiddelden waterstand 
in den ketel, of de inrichting zoodanig, is, dat 
de grootste werkelijke _ stoomdrukking niet 
hooger kan stijgen · clan een halve kilogram 
op den vierkanten centimeter. 

56. De in artikel 54 onder b _ aangewezen 
stoo_mketels moeten behalve van de in artikel 55 
onder a en b vermelde toestellen,. ook zij n 
voorzien van een goed werkep.de veiligheids
klep, belast overeenkomstig de grootste werke
lijke: drukking, ._waaronder _ de_ ketel bestemd 
is te werken. 
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57. De gebruiker_ van een in artikel 54 aan
gewezen stoomketel draagt zorg, dat de ketel 
met toebehooren · in behoorlijken staat _van 
onclerhoud verkeert. 
- 58. De in hoofdstuk VIII bedoelde amb
tenaren zijn bevoegd de in, artikel 54. aan
gewezen stoomketels en- hun toebehooren te 
onclerzoeken ; de gebruiker is verplicht aan 
den ambtenaar de middelen-te verschaffen tot 
het v.errichten van clit onderzoek. · 

HOOFDSTUK VI. 

1 °. wanneer zij. niet dienen om een vloeistof 
, onder druk te verhitten, het getal duizend niet
_overschrijdt of de grootste werkelijke stoom
drukking gelijk is aan of minder bedraagt clan 
:een kilogram' op den vierkanten centimeter ; 

2°. wanneei· zij dienen oin een vloeistof onder 
'druk te verhitten, het getal zeshonderd niet 
·:overschrijdt of de grootste werkelijke stoom
,, drukking gelijk is aan of minder bedraagt clan 
: een halve kilogram op den vierkanten centi
, meter en, indien de vloeistof verhit wordt in 
een van den stoom -afgescheiden ruimte, tevens 

Van stoomtoestellen, andere dan stoomketels. 
§ L Algemeene bepalingen. 

- , de damp van die y!oeistof geen hoogere span
ning clan die _van een halven kilo.~ram op den 
vierkanten centimetor kan -verkrijgen. 

59. De in artikel 1 cler Stoomwet becloelde 
stoomtoestellen, andere clan stoomketels, zijn: 

a. voorwarmers, clienende om door de ver
brandingsproducten de temperatuur van het 
voeclingswater te verhoogen ; 

b: · stoomverhitters, dienende om door de 
verbrandingsproducten de temperatuur van 
den stoom te verhoogen ; 

c. stoomvaten - met uitzonderino- ·van de 
onder d ver~elde toestell~n - waarin stoom 
uit een stoomketel wordt aangevoercl ; 

d. verdampers, -dienende om door midclel 
van stoom water te distilleeren. 

60. 1. Stoomverbindingspijpen worclen, 
alleen clan gerekend tot de stoomvaten, wanneer 
hare inwendige micldellijn vierhonderd vijftig 
milJimeter te boven gaat. 

2. Stoompijpen, dienende tot verhitting van 
eene vloeistof, ,worden niet gerekend tot de· 
stoomvaten. 

3. Cylinders van stoomwerktuigen worden· 
evem,nin gerekend tot de stoomvaten. 

61. Voor het in werking -brengen van de 
in artikel 59 aangewezen stoomtoestellen is_ 
eene akte van vergunning vereischt. Zulk 
eene akte is echter niet vereischt voor het 
in we~king brengen van de volgende stoom
toestellen : 

a. voorwarmers, waarbij de inwendige 
middellijn der pijpen, waaruit zij zijn samen
gesteld, tweehonderd millimeter bedraagt of 
minder,; 

b. stoomverhitters, waarbij de inwendigE: 
_middellijn der pijpen, waaruit zij zijn ·samen
gesteld, vijftig-millimeter bedraagt of minder ; 

c. stoomvaten, waarbij het product der 
getallen, . aangevende den inhoud in kubieke 
decimeters en de grootste werkelijke drukking, 
die de stoom tegen de wanden uitoefent, 
uitged:rukt in kilogrammen op den vierkantei;i 
centimete_r : 

§ 2.' Van stoointoestellen, andere dan stoomketels 
voor het in werking brengen waarvan eene akte 

van vergunning wordt -vereischt. 

62. De bepalingen van deze paragraaf zijn 
van toepassing ten aanzien van stoomto~steµen, -
andere clan stoomketels, voor het in werking 
brengen waarv~n eene akte van vergunning 
wordt vereischt. · 

63. 1. Het gebruik van voorwarmers en 
stoomverhitters, geheel of gedeeltelijk van 
gegoten ijzer vervaardigd, is verboden, be-. 
houdens. het geval, dat bij stoom:verhitters de 
inwendige middellijn der pijpen, welke met de 
verbrandingsproducten in aanraking zijn, twees 
honderd millimeter is of kleiner. 

2. Bij ver_dampers is het.gebruik van gegoten 
ijzeren deksels verboden, wanneer deze dubbel
wandig zijn en daarin sto.om worclt toege--
Jaten. · 
. 64. 1. Hij, die eene vergunning tot het in 

werking brengen van een stoomto_estel verlangt, 
richt claartoe een schriftelijke aanvraag tot. 
Onzen Minister. 

2. Ten aanzien van het toeste! behelst de 
aanvraag eene opgaaf van :_ 

a. de. bestemming van het toestel_; 
b. den naam van den v,:irvaardiger en de 

plaats, waar d_ie_ns ~abriek gelegen is, alsmede 
het fabrieksnummer ; ' 

c. de grootste werkelijke stoomdrukking, 
uitgedrukt in kilogrammen op den vierkauten 
centim,:iter, _waaronder de aanvrager.de stoom
t,oestellen, waarmede het toestel verbonden is, 
wil doen werken, alsmede de grootste werkelijke. 
stoomdrukking, waaronder de aanvrager het · 
toestel wenscht te doen werken.; 

d. het materiaal, waaruit het toestel is ver
vaardigd; 

e. den inhoud van het toestel, uitgE?drukt 
in_ kubieke, decimeters of ,de -iµtgestrekt,heid 
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.van het verwarmd oppervlak, 
vierkante meters; 

uitgedrukt in • wanneer het toes~el kan worden afgesloten van 

f. het aantal, de middellijn en de wij.ze van 
belasting der veiligheidskleppen ; . 

g. de plaats, waar het toestel voor het 
onderzoek en voor de beproeving zal gereed 
staan. 

3. Bij de aanvraag moeten twee duidelijke 
teekeningen of lichtdrukken van het toestel 
worden gevoegd, tevens vermeldende de afme
tingen en wanddikten van het toestel, als ook 
de afmetingen van het klinkverband. Een 
dezer teekeningen of lichtdrukken moet zijn 
op linhen en moet in millimeters de in den 
vorigeu volzin genoemde afmetingen ver· 
melden '; de afmeti.ngen van deze teekening of 
van dezen lichtdruk moe,ten ten minste twee
honderd tien bij driehonderd dertig millimeter 

. bedragen en indien zij grooter zijn, zoo mogelijk 
het twee- of viervoud daarvan. 

65. 1. Ten aanzien van het.onderzoek en ·de 
beproeving van de · stoomtoestellen zijn de 
artikelen 3, 4, 5, 6, 7, S, 9, 10; 13 en 50 van 
toepassing, behoudens dat de afmetingen der 
stempelplaat ook kleiner dan tachtig bij 
honderd veertig millimeter mogen zijn en dat 
.deze plaat ook met twee koperen boutjes met 
verzonken kopjes bevestigd mag worderi. 

2. M~erdere stoomtoestellen in eene inrich
ting moeten elk van een door den ambtenaar 
goed te keuren, te alien tijde goed zichtbaar; 
koperen volgnummer voorzien zijn. 

3. Bij de toepassing van artikel 5 ten aaniien 
van de voor de vloeistof b.estemde ruimte· van 
stoomvaten, welke dienen om een vloeistof te 
verhitten in een van den stoom afgescheiden 
ruimte, wordt in dit artikel · voor ,,stoom
drukking" gelezen: ,,dampdrukking". (1) 

66. De stoomtoestellen moeten zijn voorzien : 
A. de voorwarmers van : 

1°. eene veiligheidsklep van ten minste 
vijf en dertig millimeter middellijn ; de belas
ting der klep Iiloet de grootste toegestane 
werkelijke stoomdrukking in. den ketel, waar
medc het toestel is verbonden, met tien ten 
honderd overtreffen ; 

2°. een· koperen spuikraan; bet derde lid· 
· van artikel 37 is van toepassing, met dien. 
·verstande dat voor ,,ketel" gelezen wordt : 
,, voorwarmer" ; 

3°. een zelfsluitende klep aan de voedings-
inlaatopening ; · 

4°. de voor het onderzoek noodige man
en kleinere gaten; 

B. de stoomverhitters van: 
1°. eene veiligheidsklep als onder.A bedoeld, . 

den stoomketel ; · 
2°. de noodige wateraftapkranen; 
3°. de voor het onderzoek noodige man- en 

kleh:i:ere gaten; · 
C. de stoomvaten van : 

. 1 °. eene veiligheidsklep, wanneer de voor het 
stpomvat toegestane grootste werkelijke stoom
drukking minder is dan d~ hoogste toegestane · 
in het stoomtoestel, waaruit de stoom wordt 
·aangevoerd. Is echter· de drukking in het 
stoomvat minder dan de helft van de grootste 
toegestane in het stoomtoestel, waaruit de 
stoom wordt aangevoerd, of wordt er vloeistof 
in verhit in een niet van den aangevoerden 
stoom afgescheideil ruimte, dan moet het stoom

. vat van twee vciligheidskleppen voorzien zijn ·; 
2°. zoo noodig een kraantje om te kunnen 

nagaan, of in het stoomvat nog drukking 
aanwezig is, welk 'kraantje moet doorgestoken 
kunnen worden, terwijl het toestel onder 
stoom is; 
· 3°. een manometer ; 

4c0 • de voor bet onderzoek noodige man• 
en kleinere gaten ; 

D. de verdampers •van: 
1°. twee veiligheidskleppen. De midde1lijn 

der klepopeningen mag niet kleiner zijn clan 
de uitkomst voor m berekend uit de formule 

m = .36 \/ d +w0.62" 

In deze formule is : 
m = de middellijn in millimeters ; 
w = het verwarmd oppervlak in vierkante 

meters; . 
if;.= de grootste werkelijke stoomdrukking, 

uitgedrukt in kilogrammen op den vierkanten 
centimeter, waarbij deze echter tot geen hoo
gere .waarde clan 1 in rekening IJ)ag gebracht 
warden; 

de middellijn mag echter nooit kleiner dan 
v~jftig millimeter zijn ; . 

20. een ma,nometer ; 
30_ een· waterpeilglas ; 
4°. een spuikraan. 

· 67. 1. De middellijn der veiligheidskleppen 
bedoeld in artikel 66, onder C, 1 °. moet zoo 
groot. zijn, .dat de klepopening voldoenden 
doortocht voor den stoom aanbiedt. Deze . 
middellijn wordt geacht voldoende te zijn, _ 
wanneer de vrije doortocht der · klepopening 
tenminste een vierde grooter is dan de nauwste 

· doortocht der stoomaanvberpijp, doch zij mag 
niet · kleiner· zijn dan dertig millimeter en 
behoeft niet grooter te zijn ·dan zeventig 
millimeter. 
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2. Is een stoomvat voorzien van m~er:: 
, veiligheidskleppen dan is voorgeschreven, dan.' 

moet 'lie so·m der · middellijnen van · de klep-· 
openingen tenminste gelijk zijn aan de middel-, 
lijn of de som der middellijnen; die de openingen: 
zouden moeten hebben, wanneer een stoomvat: 
van s!echts een of _twee veiligheidskleppen 
voorzien was. ' 

3. · De veiligheidskleppen en de manometer., 
moeten op -het stoomvat zelf of op. de stoom-', 
aanvoerpijp zijn aangebracht en de mondingen· 
moeten zoo noodig zijn beschermd, zoodat de: 
in het toestel aanwezige stoffen geen verstopping· 
kunnen veroorzaken. 

4. Worden verschillende stoomvaten. door' 
een stoomleiding gevoed, dan is het voldoende, 
dat op die stoomleiding een manometer;: 
zoomede een veiligheidsklep zijn aangebracht; 
tenzij in een of meer der toestellen vloeisti:i£° 
verhit wordt in een niet van den aangevoerden 
stoom, af,escheiden ruimte, of wel de grootste 
toegestane _werkelijke drukking in een of meer 
der toestellen minder bedraagt clan de helft 
van de grootste toegestane in het stoomtoestel, 
waaruit de stoom wordt aangevoerd,' in welke 
gevallen twee veiligheidskleppen zijn vereischt: 

68. 1. Bij de stoomvaten, welke dienen oni 
in een van den uit een stoomtoestel aangevoer
den stoom afgescheiden ruimte eene vloeistof 
te ve1hitten, van welke de dampen eeile hoogere · 
spanning clan die van een halven kilogram 
op den vierkanten centimeter kunnen ver
krijgen, moet op deze ruimte worden aange
bracht eene veiligheidsklep en, voor zoover 
noodig, de in artikel 6'6, onder C; 2, 3 ea 4 
genoemde onderdeelen. ' 

2. Behoudens het bepaalde in bet vierde 
lid mag de middellijn der klepopening niet 
kleiner ziju- clan de uitkomst voor ni berekend 
uit de formule : 

1n = 13 v.a +;-0~62· 

3: In deze· formule is: · 
ni = de middellijn in millimeters ; 
w = het verwarmd oppervlak in vierli:ante 

meters; 
d = de werkelijke spanning der dampen in 

de ruimte, waarin de vloeistof wordt vcrhit, 
uitgedrukt in kilogrammen-op den vierkanto~ 
centimeter. . . 

4. De middellijn der klepopening ma'5 in geen 
geval kleiner' zijn clan dertig- millimeter en 

- -behoeft niet grooter te zijn clan zeventig 
millimeter. · · 

5. De n'londing der veiligheidskl~p moet zoo· 
noodig zijn beschermd, zoodat de in het toestel 

aanwezig'; ·stciffen geene verstopping kunnen 
veroorzaken. 

69. Pijpen,.welke een ketel met een stoom-. 
toest!ll of wel st~omtocstellen onderling ver
binden, moeten zoodanig zijn ingericht, dat de 
uitzetting van de pijp geen nadeel kan toe
brengen; zij moeten van de noodige aftap
kranen voorzien zijn. 

70. 1. Het toebehooren der stoomtoestellen 
moet voldoen aan de voorschriften van de ✓• 
artikelen 20, 21, 24, 25, 26, 28, 38 en 40, met 
dien verstande, dat : 

a. de veiligheidskleppen van toestellen, aan 
boord van vaartuigen in gebruik, even~ls die 
voor locomotieven ·en locomobielen, door 
middel van veeren mogen worden gedrukt, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van een 
hefboom; 

b. de mangaten, 'indien de inrichting van het 
stoomtoestel zulks toelaat, vierhonderd bij 
driehonderd millimeter groot en _zoo noodig 
versterkt · moeten zijn, terwijl de deksels en 
daarbij behoorende knevels niet van gegoten 
ijzer. mogen vervaardigd zijn. · 

2. Het eerste zinsdeel van het derde lid- van· 
artikel 22 is op- de onder ·a bedoelde kleppen 
van· toepassing. 

71. 1. Elk in gebruik zijnd st.oomtoestel 
wordt tenminste eenmaal in de vier· jaren 
inwendig onderzocht, voor zooverre de inrich; 
,ting zulks toelaat. · Het derde lid van artikel 46, 
.zoomede artike]. 47, is van toepassing. 

2. Na eene belangrijke herstellirig wordt het 
toestel herbeproefd. Herbeproeving heeft ook 
plaats; · wanneer de ambtenaar deze noodig 
oordeelt. De artikelen 49, 50, 51, 52 en 53· zijn 
clan van toepassing. 

72. 1. De gebruiker · van een · stoomtoestel' 
draagt zorg : 

a. dat het toestel met toebehooren in. 
behoorlijken staat van onderhoud verkeert ; 

b. dat het in het derde lid van artikel 73 
bedoelde ·boek, en, indien de akte van verc 
gunning v66r het in- werking treden van dit 
besluit is uitgereikt, die akte en de aantee1e
ningslijst steeds op eerste aanvrage voor den· 
ambtenaar ter inzage zijn en in goed onder
houden staat v:erkeeren ; 

c. dat wanneer aan het toestel een bel,;,ngrijk 
gebrek is ontstaan, daaraan eene belangrijke 
hers telling zal geschieden of eene wij ziging 
aangebracht zal worden, het districtshoofd · 
daarvan kennis wordt gegeven. 

2. B.ij, die een stoomtoestel ·bedient, draagt 
zorg, dat de veiligheidskleppen gemakkelijk be-_ 
we~gbaar blijven, da.t zij niet vastgezet worden 
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en dat de belasting ervan niet overschrijde de beproeving, zoomede van het nader onder
die, welke vermeld is in de akte van ver- zoek van het toebehooren, op grand waarvan 
gunning. de akte wordt uitgereikt ; 
· . 3. Gelijke verplichting, a.ls in het. tweede m. zoo noodig, de toepassing, die aan 

·]id opgelegd, rust op den gebruiker, die het artikel 79 is gegeven. 
toestel niet bedient. . Hij wordt ~eacht aan die 2. Indien het hoofd of de bestuurder van het 
verplichting te hebben voldaan, wanneer hij bedrijf; de ondernemiug of de inrichting, waarin 
aantoont, dat door hem de noodige .bevelen het toestel wordt gebruikt, als zoodanig 
zijn gegeven, de noodige middelen zijn ver- optreedt namens eene-naamlooze vermootschap, 
schaft en het redelijkerwijze te vorderen e_ene cooperatieve of eenige andere; al of niet 
toezicht is gehouden om de naleving te ver- rechtspersoonlijkheid bezittende, vereeniging 
zekeren van hetgeen ten aanzien van de of eene stichting, wordt niet· zijn naam, doch 
veiligheidskleppen en hare belasting in het deze hoedanigheid in de akte vermeld met 
tweecie lid is bepaald. bijvoeging van den naam en zetel van de naam-

73. i. De akte van vergunning houdt in: · looze vennootschap, vereenigihg of stichting. 
a. den naam en de woonplaats van den 3. De na het in werking treden van dit 

gebruiker; besluit te verleenen akten van vergunning 
b. de best~mming van het toestel.; worden uitgereikt in den vorm van een boek, 
c. zoo mogelijk het jaar, -waarin het toestel waarin eene teekening van het toestel is opge

vervaardigd is, den naam van den vervaardiger nomen en waar:in door den ambtenaar bij een 
en de plaats, waar <liens fabriek gelegen is, later onderzoek de toestand van het toe~tel en 
alsmede het fabrieksnummer ; van diens toebehooren wordt vermeld. Geen 

d. · de grootste werkelijke stoomdrukking, teekening behoeft echter te warden opgenomen, 
uitgedrukt in kilogrammen op den. vierkanten indien de akte wordt verleend of op naam van 
centimeter, waarop het toestel mag gebruikt een anderen gebruiker gesteld .ingevolge eene 
warden, en, zpo daartoe aanleiding bestaat, de aanvraag, v66r het in werking trecien van dit 
grootste werkelijke spanning, welke de dampen besluit ingediend. 
eener in een stoomvat verhitte vloeistof tegen 74. 1. Wanneer een stoomtoestel aan een 
den ·wand van de ruimte, waarbinnen· zij ver- anderen dan den in _de akte van vergunning 
warmd wordt, mogen uitoefenen ; · aarigegeven gebruiker overgaat, wordt op 

e. de in het toestel, waaruit de stoom word t. aanvraag aan On'?en Minister de akte van 
aangevoerd, toegestane grootste stoomdruk- vergunning, zoo noodig onder intrekking van 
king ; . · de oude akte, op -naam van den nieuwen 

f. voor zooveel betreit de stoomvaten, mt/t gebruiker gesteld, met inachtneming van het 
uitzondering van de verdampers, de kleinste bepaalde in het tweede lid van artikel 73. 
middellijn der stoomaanvoerpijp ; Deze aanvraag behoeft niet te voldoen aan de 
· g. het materiaal, en in geval van het in den eischen, gesteld bij _artik:el 64. Door of namens· 
laat~ten zin van het derde lid :van dit artikel Onzen .:Minister kan echter overlegging van 
bepaalde, tevens den vorin, de afmetingen. en teekeningen, als in het derde lid van artikel 64 
de ·wanddil..te van het toeste] ; bedoeld, worden gevorderd. 

h. vocir zooveel betreft voorwarm~rs, stoom- 2. Ten aanzien van deze overschrijvin.g is 
verhitters en verdampers, het verwarmd opper- voorts van toepassing hetgeen in artikel f2 
vlak in vierkante meters, en voor zoovee] ten aanzien van de overschrijving van akten 
betreft stoomvaten, geen verdampers zijnde, van vergunning voor het gebruik van ketels is 
welke dienen om in een van den stoom. afge- voorgeschreven. ~ 

scheiden ruimte een vloeistof te verhitten, het 
verwarmd oppervlak van de vocir de vloei- § 3. Van etoomtoestellen, andere dan stoomketels, 
stof bestemde ruimte, eveneens in vierkante voor het in werking brengeri waarvan geen akte 
meters ; van verg~nning wor1t . vereiacht. ' 

i, voor zooveel betreft andere stoomvaten 75. De in artikel 61 onder a en b aangewezen, 
dan verdampers,. den inhoud in kubieke toestellen moeten zijn voorzien_ va:n. eene g_oed 
decimeters ; werkende veiligheidsklep, waarvan de belasting_ 

k. de veiligheidstoestellen, waarva_n het toe- zoodanig is, dat de d_ruk op den vierkanten 
stel is voorzien, alsmede de middellijn en de centimeter iri deze toestellen met _niet ~eer 
wijze v~n belasting der veiligheidskleppen.; dan tien ten honderd zou kunnen ~te. boven 

l. de dagteekening :van . het onderzoek en I gaan den hoogsten druk, waaronder d~ gej)ruiker 
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den er bij behoorenden stoomketel mag doen 
werken. 

76. Bij de in artikel 61 onder c, 20. aange
wezen toestellen moet op de ruimte, waariri 
zich de vloeistof bevindt, eene goed werkende 
veiligheidsklep · zijn gepl~atst, tenzij het 

· districtshoofd schriftelijk heeft verklaard dat 
deze niet noodig is ; bedoelde klep wordt 
echter steeds noodig geacht wanneer in die 
toestellen een vloeistof verhit wordt. met een 
kookpunt lager dan dat van ·water. 

77. Ten aanzien van de in artikel 61 onder a, 
b en c aangewezen toestellen zijn de artikeleri 57 
en 58 van toepassing. 

HOOFDSTUK VII. 

Algemeene bepalingen en uitzonderingen. 

78. Indien blijkt, dat een stoomtoestel buiten 
dienst is gesteld, dat het naar het buitenland 
verkocht en tevens vervoerd is, dat het meer 
dan drie jaren buiten het Rijk in Europa is 
geweest, of indien de gebruiker nalatig is om 
te voldoen aan de voo,schriften van dit besluit, 
kan Onze Minister · de aide van vergunning 
intrekken. 

79. Geeft na onderzoek van een stoom
toestel de ambtenaar of de in artikel 7_ der 
Stoomwet ~ecoemcle Commissie aan - Onzen 
Minister te kennen, dat om de bijzondere 

. inrichtin'< of bestemming van een 5toomtoestel 
of van een vaartuig, of dat om andere gegronde 
redenen geheele, gedeeltelijke of voor~aardelijke 
ontheffing van een of meer der in dit besl.uit, 
krachtens artikel 6 der Stooniwet, voorkomende 
bepalingen wenschelijk is, dan is Onze :1\finister 
bevoegd, die te verleenen. 

80. Voor stoomvaartuigeu, wellrn den lsten 
October 1869 in de vaart warcm, kan Onze 
Minister geheel, gedeeltelijk of voorwaardelijk 
vrijstelling verleenen van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 43. 

81. Het bepaalde in artikel 7 is niet van 
toepassing op stoomketels, voor het gebruik 
waarvan v66r den lsten April 1870 eene akte 
van vergunning was uitgereikt. 

82. 1. Gebruikers van stoomtoestellen, die 
op het tijdstip van het in werking treden van 
dit ·besluit in het bezit zijn van akten van 
vergunning, blijven de bevoegdheid behouden 
om hunne toestellen, overeenkomstig de daarin 
voorkomende bepalingen, te gebruiken. Deze 
bevoegdheid houdt op, zoodra, bij vernieuwing 

· van eenig dee! van het toestel of zijn toebe-
. hooren dit niet in overeenstemming wordt 
gebracht ,met de bepalingen van dit besluit, 

alsmede, waimeer het toestel aan een ander 
overgaat. 

2. Ten aanzien vari stoomketels, voor het 
gebruik waarvan cip het tijdstip van het in 
werking treder van dit besluit akten van ver
gunning zijn uitgereikt, is, tenzij tot vernieu
wing van de steunbouten of van de stoomp1jpen 
wordt overgegaan, het bepaalde in den tweeden 
volzin van het tweede lid van artikel 32,' 
zoomede het verbod ;an het gebruik van ge
goten ijzer, bedoeld fo het clerde en vierde lid 
van artikel 39, niet van toepassing, ook wanneer 
de ketels aan een anderen gebruiker overgaan. 

83. Dit besluit _ is niet van toepassing op 
uitsluitend tot huishoudelijk gebruik dienende · 
stoomtoestellen, waarvan het product der 
getallen, aa""ugevende den inhoud in kubieke 
decimeters, en de grootste werkelijke drukking, · 
die de stoom tegen de wanden uitoefeot, uitge
drukt in kilogrammen op den ·vierkanten centi
meter, het getal zeshonderd niet civerschrijdt. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van de ambtenaren belaBt met het toezicht op de 
stoomtoestellen. • 

84. 1. De ambtenaren, llelast met het 
toezicht op en het onderzoek en de beproeving 
van stoomtoestellen, dragen den titel van 
hoofdingenieur, ingenieur, adspirant-ingenieur 
of opzichter voor het stoomwezen. 

· 2. Het toezicht op den dienst wordt onder 
Onzen :Minister · opgedragen aan een hoofd
ingenieur. In elk der districten, waarin het 
Rijk voor de uitoefening van het toezicht, in 
het eerste lid bedoeld, is verdeeld, wordt dat 
toezicht uitgeoefend onder leiding van een 
uit de ambtenaren aangewezen districtshoofd. 

3. De opzichters zijn werkzaam onder de 
bevelen van den hoofdingenieur, de ingenieurs I 

of adspirant-ingenieurs. Zij maken · van de 
);>ij artikel 18 der Stoomwet bedoelde bevoegd
heden en van die; toegekend bij dit besluit, 
geen gebruik dan krachtens schriitelijken of 
mondelingen last van den hoofdingenieur, 
ingenieur of adspirant-ingenieur, onder wiens 
bevelen zij werkzaam zijn. 

85. Om benoembaar te zijn tot ingenieur 
of tot adspirant-ingenieur moat :.Uen het rn,: 
te noemen examen met goed gevolg hebben 
afgelegd. Voor de toelating tot dit examen 
moet men in het bezit zijn van een diploma C 
als bedoeld in het thans vervallen artikel 64 
der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), of 
we! van een diploma als werktuigkundig 
ingenieur der Technische Hoogeschool, een 
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leeftijd hebben bereikt van een en twintig jaar 
en lichamelijk geschikt zijn bevonden. 

86. Het in het. voorgaand artikel bedoeld 
ex~men, af te nemen door eene door Ons te 
benoemen commissie, omvat : 

·a. kennis van stoom: en andere ~ei;ktuigen, 
meer in het bijzonder theoretische en praktische 
kennis van stoomketels, stoomtoestellen, andere 
dan ketels, zoomede de sterkteberekening van 
ketels en andere stoomtocstellen ; 

b. theoretische en practische kennis van de 
materialen, waaruit · stoomtoestellen warden 
vervaardigd ; 

c. het _werktuigkundig teekenen, meer in het 
bijzonder het teekenen van· stoomketels ; 
. d. kennis van de Stoomwet en van de wette'. 
lijke bepalingen tot uitvoering van die wet. 

87. Zoo noodig kan door Ons tijdelijk .in de 
behoeften van den dienst worden voorzien door 
het aanspellen van tijdelijke ingenieurs of 
adspirant-ingenieurs. 

88. 1. Orn benoembaar te zijn tot opzichter 
moet men lichamelijk geschikt zijn bevonden 
en ten overstaan van eene door Onzen Minister 
te benciemen commissie het hieronder omschre
ven ex~men ·liebben afgelegd. 

2. Het examen, waartoe allef)n zij toegelaten 
worden, die op den dag, waarop het aanvangt, 
den leeftijd van dertig jaar nog niet hebben 
bereikt, omvat : 

a. kennis ·der materialen, waaruit stoom
toestellen warden vervaardigd ; 

b. a]gemee_ne kennis van · de verschillende 
soorten van stc:>0mketels, zoomede van de 
meest voorkomende gebreken, welke daarbij 
worden aangetroffen ; · 

c. algemeene kennis van het toebehooren der 
stoomketels ; 

d. eenige kennis van stoomtoestellen, andere 
clan ketels; 

e. vaardigheid in het schetsen en in het 
maken van eenvoudige teekeningen en bereke
ningen, op stoomketels en hun toebehooren 
betrekking hebbende; 

/. kennis van de Nederlandsche taal; 
.g. kennis van de Stoomwet en van de wette

lijke bepalingen tot uitvoering van die wet. 

HOOFDSTUK IX, 

Slotbepalingen. 

89. Dit besluit verstaat onder : 
Onze 11:dnister : Onze :Minister met de uit

voering. van dit besluit belast ; 
werkelijke stoomdrukking :· het verschil tus

schen de drukking, welke de stoom en die, 

welke de dampkring tegen de W!lnden van het 
stoomtoestel uitoefent; 

verwarmd oppervlak: ten aanzien·van stoom
toestellen, waarbij de verwarming geschieclt 
door verbrandingsproducten, het .oppervlak, 
dat met de verb_randingsproducten _in aan
raking komt, voor zoover zich aan de andere 
zijde vloeistof bevindt,- en ten aanzien van 
stoomtoestellen, waarbij de verwarming ge
schiedt door stoom, het oppervlak, dat met den 
·stoom in aanraking komt, voor zoover zich 
aan de andere zijcle vloeistof bevindt; 

verwarmend oppervlak : het oppervlak van 
de met de vloeisto£ in aanraking zijnde ketel
deelen, welke aan de anclere zijde h_et verwarmd 
·oppervlak vo_rmen ; 

koper : een deugdelijke en doeltreffende 
koperlegeering, tenzij het woorcl ·,,roodkoper" 
gebezigd wordt. 

90. Dit. besluit kan worclen aangehaald 
onder den titel van ,,Stoombesluit 1915". 

91. Bij het i~werkingtrede~ van dit besluit 
vervalt het Koninklijk besluit van 19 October 
1896 (Staatsblad n°, 163), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 17 October 1913 (Staatsblad 
no. 393). 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast .met de uitvmiring van dit 
besl~it, dat -in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift · zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, .den 12den Februari 1915. 
. WILHELMINA. 

De 1liin. v~n Landbouw, Nijvirheid en Handel, 
PosTRUMA, 

( Uitgeg. 23 Febr. 1915.) 

12 Febrnari 1915. WET, to·t vaststelling van 
het vijfde hoofdstuk der· Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1915. S, 84. 

Bij deze wet wordt het V de hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1915, betreffende het . .Depm·tement van Bin
nenlandsche Zaken, vastgesteld, zooals hierna 
verkort volgt: 
Afd. 
I. Kosten van liet ·Departementf 221,132.-
2. Binnenlandsch Bestuur ... ,, 967,427.-
3. Volkgezcindheid en Armwe-

zen ~ . . . . . . · . . . . • ,, 4,095,867.-
4. Hooger en Middelbaar onder-

wijs. · Hoog'.lr onderwijs . .. ,, 7,948,357.-
5. Lager onderwijs . . • . . .. ,; 26,228,688 . ...:. ' 
.6. Kunsten en Wetenschappen.,, 1,166,467.
.7. Nederlandeche Staatscourant, 
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Han(lelingen der Staten-Gene-
. raal en· Staatsblad • . . . • f 163,329.-

8. Pensioenel), Toelagen, Grati-
ficatien, Wachtgelden, enz .. ,, 3,709;7?6.-

9. Onvoorziene behoeften . . . ,, 40,000.- , 
Totaal ·van het V de hoofdstuk f 44,541,003.-

13 Februari ~915. W 11:T, tot vaststelling van het 
zevenc/e hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1915. S. 85. 

· Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk B der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst- · 
jaar 1915, betreffende het Departementvan Finan
cii!.n, vastgesteld, zooals hierna verkort vcilgt : 
Ard. 
1. Kosten vanhet Departement f 447,999.67 
2. Kosten van de Grootboeken 

der Nationale Schuld·, van 
de rentebetaling·en van het 
-Agentschap van het Hinis
terie van .Financien te Am-
sterdam . . . . . . . . . ,, 

3. Kosten van's Rijks Schatkist,, 
4. Kosten van het Muntwezen,, 
5. Kosten van administratie 

der directe belastingen, in-
voerrechten en accijnzen en 
van den waarborg en de be-
lasting der gouden en zilve-

79,850.
.127,865.- _ 

8,533,000.-

ren werken • . . •... ,, 8,112,767.-
6. Kosten van administratie 

van het zegel, de registratie, 
de successie, de hypotheken 
en het kadaster, de vermo
gensbelasting, de Staatslo
terij, de domeinen onder 
beheer va'n het Departeinent 
van Financien, het g·eldelijk 
beheer der groote wegen, 
,;aarten, veren en cler vis
scherijen op de Zeeuwsche 
Stroomen . . . • . . . . ,, 2,801,166.-

7. Kosten der Eerediensten . ,, 1,979,067.08•· 
8. Kosten van den Pensioen-

,i-aad, pensioenen, enz ... ,, 2,851,117.-
9.- Werkloosheicl en arbeids-

bemiddeling . . . . . , . ,, 3,219,250.-,: 
10. Arbeidersv.erzekering . . . ,, 12,297,525.-
11. Uitkeeringen, verschillende 

uitgaven, wachtgelden, .on
derstanden, gratificatien en 
toelagen . . . . . . ,, 11,899,538.-

12. Vo.orschotten uit 's · .Rijks . · 
· scbatkist. • • • • • . • • ,, 38,124,811.-

13. Onvoorziene uitgaven. . . ,,. 36,000.
Totaal van het VIIde hoofdstuk f IJ0,509,955. 756_ 

J ,, 

13 Febmar.i_ J915. WET, tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Staatsbegroo-· 
ting voor het dienstjaar 1915. S. 86. 

Bij cleze wet worclt het Xllde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het clienst
jaar 1915, betreffende de onvoorziene uitgaven, 

· vastgesteld op f 50,000. · 

13 Februari · 1915. · BESLUIT, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Koninklijk 
beslu~t van 14 Januari 1897 (Staatsblad 
n°. 45) tot vaststelling van eene inst,uctie, 
voor de ambtenaren, bedoeld in artikel 7 
der Stoomwet, laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 11 Februari 1907 
(Staatsblad n°. 48). S. 87. 

· .WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op • de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheicl en Handel van 23 Sep
tember 1914, Afdeeling Arbeid, n°. 3577 S ; 

Overwegende, clat het noodzakelijk is het 
Koninklijk besluit van 14 Januari 1897 (Staats
blad n°. 45) tot vaststelling van eene instructie 
voor de ambtenaren, bedoeld in artikel 7 der 
Stoomwet, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 11 Februari 1907 (Staatsblad n°. 48), nader 
te wijzigen en aan te vullen; . 

Gelet op artikel 15 der Stoomwet (wet van 
15 · April 1896, Staatsblad n°. 69, laatstelijk · 
gewijzigd bij de wet van 22 Juni 1914, Staats-
blad n°. 263) ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 October 1914, 11°. 32) ; 

Gezien het nader·. rapport van Onzen voor
noemden l\finister ·van 9 Februari 1915, 
n°. 319 S, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan :. 
Eenig artikel. 

Het Koninklijk besluit van 14 Januari 1897 
(Staatsblad n°. 45), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 11 Februari 1907 (Staatsblad n°. 48), 
wordt nader gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. In het eerste lid van artikel 3 wordt in 
plaats van ,,artikel 48 van het Koninklijk 
besluit van 19 October ,1896 (Staatsblad 
n°. 163)" gelezen: ;,artikel 84 van het Stoom
besluit 1915". 

Na het tweede lid· wordt een nieuw lid 
ingevoegd, luidende : 

Voor den tijd van ziekte, verlof, afwezigheid 
buiten het district of ontstentenis van het 
districtshoofd treedt als zoodanig op een door 
deh Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel met inachtneming van artikel 84, 
derde lid, van het Stoombesluit 1915 aan
gewezen ambtenaar. 
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II. In den eersten zin van artikel 11 wordt na 
de komma achter het woord ,,stoomtoestellen" 
fo.gevoegd · ,, voor het in werking brengen waar
van eene akte van vergunning is vereischt,". 

III. In het eerste lid van artikel 12 wordt 
· na het woord ,,stoomtoestellen" en in het 
tweede lid na het woord ,',stoomtoestel" inge
voegd : ,, , voor het in werking brengen waarvan 
eene akte van vergunning is vereischt,". 

In het derde lid van dit artikel wordt in 
plaats van ,,Koninklijk besluit van 19 October 
1896 . (Staatsblad n°. 163)" gelezen : ,,Stoom
besluit 1915". 

IV. In het eerste lid van artikel 14 wordt 
in plaats van ,,bedoeld in artikel 8 van het 
Koninklijk besluit van 19 October 1896 (Staa/.s
blad n°. 163)" gelezen: ,,bedoeld in artikel 7 van 
het Stoombesluit 1915". 

Het tweede lid van genoemd artikel wordt 
gelezen als volgt : 

,,De bovenbedoelde manometers worden door 
hen ter verificatie opgezon:den naar een door 
den Minister aangewezen inrichting, ten minste 
eenmaal 's jaars en voorts telkens na het voor
komen van omstandigheden, diefoutieveaanwij
zing doen vermoeden of kunnen veroorzaken". 

V. In het eerste lid van artikel · 15 wordt 
in plaats van ,,in een dei- vakken van de in 
de artt. 11 en 69 van het Koninklijk besluit 
van 19 October 1896 (Staatsblad no, ]63) 
~edoelde aanteekeningslijst, welke bij het 
stoomtoestel behoort" gelezen : ,,in het boek, 
waarin de akte va:n vergunning is vervat, of 
indien deze v66r het in werking treden van het 
Stoombesluit 1915 is uitgereikt; in een der 
vaklrnn van de aanteekening,lijst, welke bij 
de akte behoort". 

Het derde lid van artikel 15 word~ gelezen 
als volgt: · · 

,,Alvorens eene · aanteekening . in het boek, 
w'aa.rin de akte van vergunning is vervat of op 
eene - aanteekeningslijst te stellen, overtuigen 
zich de daarmede belaste ambtenaren, of het 
stuk behoort bij het stoomt'oestel, waarop de 
aanteekening betrekking moet hebben". 

· VI. In artikel 16 wordt in plaats van Ko
ninklijk besluit van 19 October 1896 (S'!aats
blad n°. 163)" gelezen : ,,Stoombesluit 1915" 

VII. In artikel 21 wordt in plaats va~ 
,,art. 3 van het Koninklijk besluit van 19' Octo
ber 1896 (Staatsblad n°. 163) het onderzoek en 
de beproeving van een stoomketel" gelezen : 
,.artikel 8 of 65 van het Stoombesluit 1915 
bet onderzoek en de beproeving van een stoom
toestel of eene proefneming met materiaal". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverr eid 

en Handel is belast met- de uitvoering van dit 
besluit, dat in het- Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan . afschrift zal worden 
gezonden aan. den Raad van State. 

's Grav:enhage, den 13den Februari 1915 .. · 
WILHELMINA. 

De Min. van Landboiiw, Nijverheid en H~ndel, 
POSTHUM;l.. 

(Uitgeg. 23 Febr. 1915.) 

13 Fehruari 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van kaliumzouten en van 
magnesiumzouten. S. 88. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
· Staat ·noodig is, den uitvoer van kaliumzouten 
en van magnesiumzouten te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats-· 
blad n°. 344) ; · 

Op de voordracht ,van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van l!) Februari 1913, 
Kabinet, Litt; P 6 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Februari 1915, n°. 5) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde l\'Iinisters van 12 Februari 1915, 
Kabinet, Litt. R 17 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
. Eenig arti~el, 

De uitvoer van kaliumzouten en van magne
siumzouten is verboden van den dag der 
afkondiging van dit besluit. 

Wij behoudens Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen · of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
eii. van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het .Staatsblad 
zal worden geplaa tst en waarvan · afschrift zal 
worden gezonde_n _aan _den Raad van State. 

's Gravenhage, den 13den Februari 1915. 
_WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, BosnooM. 
De .Minister van Financii!n, -T.REUB. 

De Min. van I,andb'ouw, N{iverheid en· Handel, 
/ POSTHUM,!. 

(Uitgeg. 13 Febr. 1915.) 

13 Februciri 1915. BESLUIT, hou_dende verbod 
van uitvoer van breimachinenaalden. S. 89. 

(Tekst als" S. 88.) 

13 Februari 1915.: BESLUI'l,houdende verbod 
van· 11_ity:oer van Tduol. S. 90.' 

(Tekst als S. SS.) 
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13 Februari 1915 WET, tot vaststelling van:
het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting. 
voor het dienstjaar 1915. S. 91. · 

13 Februari i915. WET, houdende vaststelling 
van. het achtste hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1915. S. 95. 

Bij deze wet wordt het VIde hoofdstuk der. 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1913, betreffende het Depar(ement van 
Marine, vastgesteld, zooals hierna verko~t volgt: 
Iste AFD. · Militaire uitgaven. 

Actieve zeemacht. 
1 e Onderafd. Kosten van be

heer en administratie ... / 
2° Onderafd. Materieel der zee

macht en van 's Rijks mari-
tieme etablissementen en · 
inrichtingen 

3e Onderafd. 
.... , ... " 
Personeel der 

zeemacht ..... 
4e Onderafd. Militaire Hydro-

graphie ........ _- ,, 
5• Onderafd. Pensioenen, on

derstanden, wachtgelden, enz. ,, 
. I 

Ude AFD. Niet-militaire uit
gaven. Loodswezen, be-
tonning, bebakening, ver-
lichting en hydrographie. 

1 e Onderafd. Loodswezen, be-
tonning, bebakening en ver-
lichting. . . . . . . . . / 

2° Onderafd. Hydrographie . ,, 
3• Onderafd. Pensioenen, on

derstanden, wachtgelden, enz. ,, 

I 
IIIde AFD. Onvoorziene uit-

532,094.-· 

6, 740,981.-,-

5,677,119.-

30,035.-

3,401,036.-
16;381;265.-

3,311,972.-
55,454.-

357,203.-
3, 724,629.-

gaven. . . . . . . . / 60,000.-
Totaal van het VIde hoofdst. f 20,16K894.-

13 Februari 1915. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het ,,Fonds ter verbetering van de 
Kustverdediging", dienst 1915. S. 92. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be-· 
drag van / 1,077,525. · 

Eij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1915, betreffende het Departement van 
Oorlog, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd .. 

I. Kosten van het Departement. f 325,130 
2, Bezoldiging van het p~r;~n:e~l 

der staven van het leger. . . ,, 292,02_5 
3 Bezoldiging van het personeel 

der militaire administratie . ,, 342,083 
4. Bezoldiging van het personeel 

der verschillende. wapens en 
der landweer· . . . . . : . ,, 10,166,579 

5. Kosten van voeding van on
derofficieren en soldaten . . 

6. Kosten van kleeding en nit
rusting van onderofficieren en 

2,339,850 

soldaten en van ledergoed . ,, 2,720,711 
7. Kosten van huisvesting, stal-

. ling, nachtligging en reiniging. ,, 632,400 
8. Aanschaffing, voeding en ver

zorging van paarden en trek-
honden . . . . . . . . . . ,, 2,020,490 

9. Studien, onderwijs en oefe'. 
ningen .......... ,, 

10. Administratiekosten ... . 
11. Verschillende uitga ven bij de 

staven · en diensten .en de 

502,818 
177,281 

wapenkorpsen . . . . . . . 426,200 
12. Geneeskundige dienst ,, 1,144,595 

• 13. Inrichtingen van onderwijs. ,, · 949,192 
14. Centrale magazijnen van mili

taire kleeding en uitrusting 
en militaire verplegingsin
richtingen ; aanschaffing en 
onderhoud v·an kampements
goederen, velduitrusting en 
voertuigen voor den verple-
gingsdienst te velde . . . . 722,000 

15. Materieel der artillerie, zoo-
mede practische o"feningen 
en proeven bij het wapen der 
artillerie . . . . . . . . •. ,, 3,221,766 

13 Februari 1915; WE'r, tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven, ten behoeve 
van de voltooiing van het vestingstelsel, 
dienst 1915. S. 93. i 16. Militair_e verkenningen en To-

De begrooting wordt vastgesteld tot een be
dra.g van / 167,700.-. 

13 Februari 1915. WET, tot vaststelling van: 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-In-. 
richtingen voor het dienstjaar 1915. S. 94. 

De begrooting wordt in ontvangst en uitgauf 
vastgesteld op f 2,915,215.-. 

1915. 

pographische Inrichting ... ,, 
17. Dienst der Genie ..... . 
18. Kosten- van verplaatsing van 

personen eri goederen . . . ,, 
19. Sribsiilien, • gratificatien en 

verdere uitgaven van bijzon
deren aard ·. . . . . . . . . 

20. Nonactiviteits-traktementen, 
pensioenen en daartoe betrek-

129,954 
886,140 

319,620 

128,700 

7 
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kelijke uitgaven, lijfrenten, 
toelagen eri wachtgelden . I 

21. Wapen der marechaussee. 
· 22. Buitengewone uitgaven_ .. 

3,953,004 
510,738 
898;700 

50,000 23. Onvoorziene uitgaven .. 
- 24._ Voltooiing van het veiting

stelsel ... · ... ·. ·< • . Memorie. 
25. 

26. 

Verbetering van de kustver-
dediging ......... ,, 
Begrooting van irikomsten en 
uitgaven van het Staatsbe-

600,000 

drijf der artillerie-inrichtingen __ Memarie. 

Totaal van het VIII• hopfdst. I 33,459,976 

13 Febrnari 19J5. BEsLun:, tot aamvij;ing 
· ov·ereenkomstig artikel 157 dcr hooger

onderwijswet;, van bet Christelijk gymna
sium te 's-Gravenhage, der vereeniging 
voor chiistelijk_voorbereidend universitair 
onderwijs, gevestigd te Utrecht.. S. 96. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt ·,'an Onzen J\Iinister van 

Binnenlandscbe Zaken van 16 Januari 1915, 
n•. 402/3, afdeeling Onder·wijs-; 

Gelet op artikel i57 der Hooger-onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van ,5 Februari HJ09 

(Staatsblad n°. 23); 
Den · Raad van· State gehoord, ad vies van 

2 Februari 1915, n°. 15 ;. 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister· -van 9 Februari 1915, n•. 
1567, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bet Oh~istelijk gyninasiuni te 's Gravenhage, 

der vereeniging voor Christelijk voorbereidend 
universitair onderwijs, gevestigd te Utrecht, 
met ingang van 16 Februari 1915 voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften, aan zijne leerlingen, die 
het onderwijs tot aan bet einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid tot 
universitalre studien af te geven; dat met bet 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staatsblad en in ue Staatsc(!urant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal. 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Februari- 1915. 
WILf!:ELMINA. 

De Minister van "Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 2 Maart 1915'.) 

16 Februari 1915. BESLUIT,-houdende verbod 
'can uitvoer van ,qi·as- en klaverzaden. S. 97. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

, Overwegeniie, dat het in het belang yan den 
Staat noodig is, den uitvoer van gras- en 
klaverzaden te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n•. 344); 

Op de voordracht van Onv.~ Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij- . 
verheid en H~ndel van 11 Februari"l915, Ka: 
binet, Litt. G17; 

Den Raad vim State gehoord (advies _van 
13 Februari 1915, no. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde .Ministers van 15 Februari 1915, Ka
binet, Litt. F 19; _ 

Hebben goedgevonden en verstaan te · be
palen: 

Eenig. -artikel. 
De uitvoer van grafe- en kla,erzaden is ver

boden van den dag der afkondiging van dit 
besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zar worden geplaatst en waa:van afschrift 
zal ·worden gezonden aan den Raad van St'ate. 

's-Gravenhage, den 16den Februari Hll5. 

WILHELMINA. 

JJe Ministei· van Oo:log, 

De Minister van Financien, 

BosnooM. 

TREUB. 

De Min.-van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA.· 

(Uitge_q. 16 Febr. 1915.) 

16 Februai·i 1915. MISSIVE van den Minister 
van Financien aan· de Oommissarissen der 
Koningin betreffende uitvoering van de 
pensioenwet voor de gemeenteambtenaren· 
1913 en de weduweriwet voor de gemeente
ambtenaren 1913_-

Bij deze missive wordt medegedeeld, dat bet 
wenschelijk is gebleken; in het bij brief van 
den Minister van Financien van 15 Mei 1914 
gezonden model voor de in rich ting van de· 
in dien I?rief bedoelde lijsten wijziging te 
brengen. . . · 

Het nieuw vastgesteld model luidt als volgt. 
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: 17 Febi-uari 1915. WET, houdende regeling 
van de inkomsten en uitgaven van de 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1915 en van de afschrijvingen 
en de uitkeeringen aan 's Rijks middelen, 
ingevolge de wet van den 3lsten December 
1913 (Staatsblad n°. 464). S. 98. 

WIJ WILHELMLN A, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging ·genomen hebben; 

dat ingevolge de wet van den 16den Februari 
1912 (Staatsblad n°. 85) in verband met de wet 
van den 3lsten December 1913 (Staatsblad n°. 

-464) eene afzonderlijke begrooting van inkom
sten en uitgaven voor de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie voor het jaar 1915 bij de 
wet behoort te ·worden vastgesteld en voorts bij 

. deze wet voor eeu tijd vak ~an vijf jaren be: 
hooren te worden geregeld de afschrijvingen 
voor de verschillende categorieen van bezittin, 
gen alsmede eenige uitkeeringen aan 's Rijks 
Middelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De begrooting van inkomsten en 

uitgaven voor de Posterijen, de Telegrafie en 
Telefonie wordt voor den dienst van 1915 
vastgesteld als is aangegeven op den bij deze 
wet behoorenden staat. 

2. Op alle artikelen, behalve 5, 15, 26, 33, 
34 en 43, kan uit elk ·artikel warden af- en 
overgeschreven. 

Voorts kan worden overgeschreven tusscheri 
de artikelen 5, 15 en 26 alsrnede tusschen de 
artikelen 33 en 34. 

3. De tot bet dienstjaar 1915 behoorende 
uitgaven, welke hare_omschrijving niet vinden 
in eenig artikel der begrooting ·en moeten 
dienen ter voorziening in behoeften, die in 
den loop van. dat dienstjaar onverwacht op
komen, warden aangewezen op artikel 43. 

Die uitgaven worden voor ·elke soort afzon
derlijk in de rekening gebracht en omschreven. 

4. Gedurende de jaren 1915 tot en met 
1919 wordt · telken jare eene rente van 3, 75 ten 

· honderd van de kapitalen, welke op l Januari 
van dat jaar uit 's Rijks schatkist verstrekt en 
nog niet terugbetaald zijn, aan 's .Rijk_s Mid
delen uitgekeerd. 

·5. Gedurende de jaren 1915 tot en:-met 1919 
wordt telken jare van de aanschaffingswaarde 
der beiitting.en zooveel ten honderd afge8chre
ven als hierorider is aangegeven : 

voor steenen gebonwen (zonder den grond, 
-waarop die gebouwen zijn gesticht of welke 
bij die gebouwen behoort) 3 ten honderd van 
de kosten van stichting ; 

voor houten gebouwen alsmede voor ge-

7• 
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bouwen en localiteiten op de .stationsemplace
menten (eveneens zonder den grond) 4 ten 
honderd van de kosten van stichting; 

voor. meubels, wagens, karren en_ postbussen 
.10 ten honder.d van den aa_nschaffingsprijs; 

voor telegraaf- en telefoonlijnen 1 tot 3 ten 
honderd van de aanlegkosten ; 

voor ,·echtstreeksche telefoonaansluitingen 8 
ten honderd van de. aanlegkosten ; 

voor telegraaftoestellen 5 ten honderd van 
den aanschaffingsprijs; 

voor telefoon_toestellen 8- ten honderd van 
den aanschaffingsprijs; 

voor r3,diotelegrafische in rich tin gen 12,5 ten 
honderd. van den aanschaffingsprijs ; 

voor de overige technische kantoorinrich
tingen 10 ten honderd van de boekwaarde; 

-voor de locale Rijkstelefoonnetten 4 tot 8 ten 
honderd ·van .de aanlegkosten. 

6. Gedurende de jaren 1915 tot en met 1919 
wordt telken jare 5,44 ten honderd van de 
som der .genoten inkomsten, geldende voor de 
berekening van de pensioenen der ambtenaren, 
aan 's Rijks Middelen uitgekeerd. 

_ 7, Gedurende de jaren 1915 tot en met 
1919 .wordt telken jare 0,05 ten honderd der 
waarde van de gebouwde eigendommen en vim 
de voor verzekering in aanmerking komende 
roerende goederen als premie voor de door 
den Staat te drugen risico van brand aan 
'.s Rijks Middelen uitgekeerd. 

8. Overschotten op de artikelen 2, 10, 18, 
19, 21 en 29 der begrooting van uitgaven 
kunnen worden. toegevoegd aan de creclieten, 
welke bij de begrooting voor het dienstjaar 
1916 zullen worden toegestaan. 

, Lasten en -bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l 7den Feb~u

ari 1915. 
WILREL:MIN A. 

De Minister van Waterstnat, U. LELY. 

(Uit_qeg. 4 Maart 1915.) 
De begrooting wordt in ontvangst en mtgaaf 

vastgesteld op f 28,532,81ll.-. 

17 Februari 1915. WET, tot regeling van de 
inkomsten en uitgaven. van het Staats- , 

. visschershavenbedrijf te IJmuiden voor het 
dienstjaar 1915 en regeling van de afschrij
vingen en uitkeeringen aan 's Rijks mid
delen ten taste van dat bedrijf. S. 99. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••.• doen te weten: 
Alzoo Wij in o~erweging genomen hebben, 

dat ingevolge de wet van 16 l!'ebruari 1912 
(Staatsblad n•. 85), in verband met de wet.van 
22 J uni 1914 (Staatsblad n•. 266), eene 'afzonder-

lijke begrooting van inkoinsten en uitgaven 
voor het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmui
den voor het dienstjaar 1915 bij de wet behoort 
te worden vastgesteld en voorts bij. dP- wet voor 
een· tijdvak van vijf jaren behooren te worden 
geregeld de afsch rijvingen voor de verschil
lende categorieen ;an bezittingen alsmede eenige 
uitkeeringen aan 's Rijks middelen ten laste van 
dat bedrijf; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De begrooting van inkomsten en uit

gaven voor het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden wordt voor den dienst van 1915 vast
gesteld als is aangegeven op den bij deze wet 
behoorenden staat n•. I. 

2. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een 
der artikelen 2, 3, 4, 6, 8 en 10 der bij artikel 1 
dezer wet vastgestelde begrootinl(' van uitgav~n, 
ontoereikend wordt bevonden, kan bet, met 
inachtneming van het voorschrift van het 2de 
lid van artikel 24 der wet van 5 October 1841 
(Staatsblad n•. 40) door overschrijving uit arti
kel 11 dier begrooting worden aangevuld. 

Uit dit artikel kan m_ede worden overge
schreve~ op de artikelen 5, 7, 9 en 12. 

Op gelijke wijze kunnen zoo noodig de arti
kelen 7, 9 en 12 door overschrijving uit de 
artikelen 1 tot en met 4, 6, 8 en 10 ·dei- begroo
ting worden aangevuld. 

3. Op artikel 11 der bij artiliel 1 dezer wet 
vastgestelde begrooting van uitgaven, worden 
aangewezen de tct het dienstjaar 1915 behoo
rende uitgaven, bet Staatsvisschershavenbedrijf 
te I.Jmuiden betreffende, die hare omschrijving 
niet vinden in een der andere artikelen dier be
grooting en moeten dienen ter voorziening 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 1915 tot en met 1919 
wordt telken jare 3, 75 ten honderd van de lrn
pitalen welke op 1 Januari van dat jaar uit 
's Rijks schatkist aan hct Staatsvisschershaven
bedrijf te IJ°muiden verstrekt en nog niet terug
betaald zijn, door dat bedrijf aan 's Rijks mid
delen uitgekeerd . 

5. Gedurende de jaren 1915 tot en met 1919 
wordt telken jare van de aanschaffingswaarde 
der bezittingen van het bedrijf zooveel ten 
honderd afgeschreven,_als in den bij deze wet 
behoorenden_'Staat n•. II is aangegeven. -

6. Gedurende de jaren 1915 tot en niet 1919 
wordt telken jare 5,44 ten honderd der ten laste 
van liet bedrijf gebrachte bezoldigingen, wel-
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ker genot aanspraak geeft op pensioen, aan 
's Rijks middelen uitgekeerd. 

7. Gedurende de jaren 1915 tot en met Hll9 
wordt telken jaren 0,05 ten honderd der waarde 
van de gebouwde eigendommen en van de voor 
·verzekering in aanmerking komende roerende 
goederen als premie voor het door deµ t:ltaat 
te dragen risico van brand, door bet bedrijf 
aan 's Rijks middelen uitgekeerd. 

8. Overschotten op artikel 10 der begrooting 
van uitgaven kunnen .met inacbtneming van 
artikel t 7 der "ivet van 16 Februari 191:.:l (Staats
blad n°. 85) worden toegevoegd aan bet krediet, 
hetwelk bij de begrooting voor bet, dienstjaar 
1916 zal woraen toegestaan. . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 17den Fe

bruari 1915. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, 0. LELY, 
(Uitgeg. 26 Febr. 1915.) 

De begrooting wordt in ontvangst en uitgaaf 
vastgestelcl op f 793,000. 

17 Februari 1915. WET, tot vaststelling van 
bet negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1915. S. 100. 

·Bij deze wet wordt het IXde boofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1915, betreffende het Departement van 
Waterstadt, vastgesteld, zooals hierna· verkort 
volgt: 
Afd. 
1. Kosten van het Departe-

ment .... 
2. Waterstaat . . . . . . . 
3. Spoorwegen . . . . . ·. . ,, 
4. Pensioenen, wachtgelden, 

gratifica tien enz. 
5. Onvoorziene behoeften . . 
6. Posterijen, Telegrafje en 

.196,050.- · 
13,884,888.255 

2,816,625.-

341,000.-
40,000.-

Telefonie . . . . . . . . ,, 1,158,629.-

Totaal v:, h. IXde hoofdst. f 18,437,192.255 

17 Februari 1915. WET, tot verklaring van 
bet algemeen nut der onteigening ten 
beboeve van uitbreiding van bet stations
emplacement Berg_en op Zoom. S. 101. 

17 Februari 1915. BESLUIT, boudende verbod · 
van uitvoer vall' afval vein vlas, geschikt 
voor de werkgarenspinnerijen. S. 102. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 
Overwegende, dat bet in bet belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van afval van vlas, 

geschikt voor de werkgarenspinnerijen te ver-_ 
·,bieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Slaats
,blad n°. 344); 

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel van 15 Februari 1915, 
Kabinet, Litt. R18 ; · ' 

. Den Raad van State geboord '(advies van 
16 Februari 1915, n°. 65; 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministe.rs van 17 Februari 1915, 
Kabinet, La. w19 ; 

· Hebben "g<iedgevonden en verstaan te 
bepalen ,' 

. Eenig artikel. 
De ·uitvoer van afval van vlas, gescbikt voor 

de werkgarenspinneriJen is verboden van den 
dag der afkondiging van dit besluit. 

Wij behouden On..~ voor dit verbod tijdelijk 
op te beffen of· in bijzondere gevallen daarvan • 

· ontbeffing te doen verleenen. 
Onze Ministers van Oorlog, van Financien 

en van Landbouw, Nijverbeid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit bes!uit, · d_at in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden _aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den l 7den Februari 1915., 
WILHELMINA .. 

De Minister van Oorlog, BoSB0OM. 
De 11finister van Financiihi, TREUB. 

De JJ1in. van Landbouio, Nijverheid en Handel; 
POSTIDJlllA. 

(Uitgeg. 17 F_ebr. 1915.) 

17 Februari 1915. BESLUIT, boudende verbod 
van uitvoer van moterrijwielen en onder
deelen van motorrijwielen. S. 103. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat bet in bet,belang van den 

Staat noodig is, deri uitvoer van motorrijwielen 
en ond,erdeelen van motorrijwielen te ver
bieden.; _ 

Gezien de' -\vet van 3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°. 344) ; . 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 16 ,Februari 1915, 
Kabinet, Litt. p19 ; 

Den Raad van State . geboord (ad vies van 
16 Februad 1915, n°. 68 ; . 

Gezien het nader rapport van Onze voorno'em
de Ministers v~n 17 Februari 1915, Kabinet, 
Litt. K 19 ; . ' 

Hebben goedgevonden en verstaan onder 
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intrekking·van Ons besluit van 3 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 364) te bepalen : 

Eenig artikel. 

De uitvoer van motorrijwielen en onderdeelen 
van . motorrijwielen is verboden van den dag 
4er afkondiging van dit. besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk op 
te heffen of · in bijzondere gevallen daarv:an 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog,. van Financien 
en va_n Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in -het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afsohrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 17den Februari 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid e'f!, Hande.l, 
POSTUMA. 

(Uitgeg. 17 Febr. '1915.) 

17 Februari 1916. BESLUIT, betreffende het in 
Europa blijven van Oost-Indische amb
tenaren. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien, van 30_ Januari 1916, afdeeling D, 
n°. 7; 

Den Raad van State gehoord (advies ya~ 
9 Februari 1916, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Februari 1915, af-
deeling D, n•. 55; · 

Hebben goedgevonden· en verstaan: 
te bepalen a\s volgt : 
Art. 1. Onze Minister van Kolonien kan 

aar.i -Oost-Indische ambtenaren; die zich met 
verlof wegens ziekte of langdurigen dienst in 
Eurqpa bevinden, vergunnen om·na afloop van 
hun verlof en, voor zooveel betreft de ambte
naren die met verlof zijn wegens ziekte, na 
geschikt te zijn bevonden om den dienst in 
Nederlandsch-Indie te gaan hervatten, in 
]]uropa te blijven in afwachting VRn gelegen
heid tot herplaatsing in Indie. 
· .. 2. ~e ambtenaren ~an wie ·ae in artikel 1 

bedoelde vergunning is verleend, genieten ge
durende hun verder verblijf in Europa het 
non-activiteitstrakten;:ient, waarop zij b_ij terug'. 
keer in Indie aanspraak zouden_ hebben, · 

3. De tijd door ambtenaren krachtens de in 
artikel l bedoelde vergunning in Europa door
gebracht, komt voor de berekening van het 
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pensioen voor de helft in aanmerking, tot een 
maximum van een jaar. 
· 4. · Met betrekking tot de aanspraken op 

overtocht naar Nederlandsch-Indie worden de 
in dit besluit bedoelde ambtenaren gelijkgesteld 
met ambtenaren met verlof. 

5~ De uit dit besluit voortvloeiende uitgaven 
worden gekweten ten · last~ .van het eerste 
hoofdstnk der begrooting van uitgaven van 

· N eder iandsc h-Indie. 
Onze Minister van Kolonien is belast met 

de uitvoering van dit beslnit, waarvan·afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. ' 

's Gravenhage, 17 Februari 1915. 
WILHELMINA. 

De Ministe,·, van Kolonii!n, TH. B. PLEY'l'E. 

18 Februari 19].5. · WET, tot vaststelling van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1915. S. 104. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der· 
begrooting van · de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1915, betrefferide het Departement 
van, Landbouw, Nijverheid en Handel, vast
gesteld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd. . . 

1. Kosten van het Departe-
ment . : . · / 221,978.50 

2. Landbouw ,, 3,692,075.345 

3. Nijverheid ,, 11,255,028.50 
4. Handel . , 460,090.-
5. Arbeid .. 
6. Pensioenen, waehtgelden, 

gratifieatien, sehadeloos
stellingen en toelagen, (met 
uitzonderiµg van die, welke 
koril.en ten laste van het 
Staatsmijnbedrijf) . . . . ·,, 

7. Onvoorziene behoeften . . ,, 

501,425.-

87,377.-
50,000.:__ 

Totaal v. h. Xde hoofdst. / 16,267,97~.345 

18 Februari 1915. WET, tot definitieve vast
stelling -van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1915. s. 105. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishqgdelijke 
begrooting van Suriname voor .het dienstjaar 
1915, voor zooveel de uitgaven betreft, defini
tief vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd .. 

1. Gouvernementssecretarie, Ko
loniale . Staten en algemeene 
dienst . 

2. J ustitie en politic 
f 180,015 

412,890 
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3. Schutterij te Paramaribo . / 6,935 
4. Administratie van financien . ,, 4,150,960' 
5. Immigratie en kolonisatie . . ,, 79,370'. 
6. Eeredienst, onderwijs en ar-

2. J ustitie en politie . f 2,46°5 
3. Geldelijk beheer . 7,495 
4:. Eeredienst en o_nderwijs ,, 14,925 
5. Plaatselij~rn l~osten . . ,, . 7,240 

-menzorg ..... 598,913 6. Openbare werken . , ,, 8,650 

1915 

·7, Departement van den land- Totaal vfh eiland Bona,ire --- / 46,472 
93,~40' Afd, St. Martin. (Nederl. gedeelte.) bouw . ; , . , , . , . 

S. Burgerlijke geneeskundige 1. Gewestelijk bestuur . f 6,290 
dienst ..... . 344,614 2. Justitie en politie . . 4,490 

9. Departement_ van 
werken en verkeer 

openbare 3. Geldeiijk beheer . . 6,730 
.. ,, '1,934,672 4. Eeredienstenondernijs,, 17,155 

10. Brandweer . . . . H,263 5. Plaatselijke kosten . . ,, f',910 
Pensioenen, wachtgelden, on- 6. Openbare werken . . ,, 4,550 
derstanden en toelage, zoomede Tot. v/h eil. St. Martin (N. G.)--/ 
uitgaven voor de waarneming Afd. St. E us tat i us. 
van tijdelijk opengeva\len be- 1. Gewestelijk bestuur . / 4,635 
trekkingen enz. . . . 304,500 2. Justitie en politie .. ,, 3,100 

12. Onvoorziene uitgaven .... ,, 50,000 3. Geldelijk bebeer ... ,, 3,765 
----- 4. Ee~edienst en onderwijs ,, 9,485 
· f 7,270,772 5. Plaatselijke kosten .. ,, 19,725 

Artt. 2 en 3 handelen o,er af- en overschrij: · 
0 • 6. Openbare werken , , ;, 2,70 

-ving van- en betaling uit de onvoorziene 
Tot. vfh eil. St. Eustatius ---/ uitgaven. 

d k 
Afd. S a b a. 

Bij art. 4 worden. tot goe ma ing der uit-
3

.,
3
45 

1. Gewestelijk bestuur . . f 
gaven aangewezen: 

A. Directe en indirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aan

vulling van de koloniale geldmiddelen. · 

18 Februari 1915. WET, tot. definitieve vast
stelling van de koloniale huishoudelijke 

· begrooting van Ourat;ao voor het dienst
j aar 1915. S. 106. 

·Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Ouragao voor het dienstjaar 
1915, voor zoover de uitgaven betreft, definitief 
vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : • 
Afd. C u r a 9 a o. · 

2. J ustitie en politie . . ,, 840 
.3. Geldelijk beheer . . . ,, 2,725 
4. Eeredienst en onderwijs ,. 11,364 
5. Plaatselijke kosten . . ,, 4,303 
6. Opetibare werken .- . ·,, · 1;750 
Totaal vfh eiland Saba. f 
Afd. Ge_ he e 1 e Ko 1 on i e. 
1. Gewestelijk bestuur . f 22,500 
2. Politie . . _. . '. . 40,000 
3. Plaatselijke kosten . 33,300 
4 .. Pensioenen, wachtgel-

den, onderstanden en 
andere uitgaven van 
algemeenen aard. . . ,; 191,483 

5. Onvoorziene uitgaven.,, 20,000 

48,125 

43,410 

24,327 

L Gewestelijk bestuur . / 64,198 Totaal . . . --- / 307,283 
2. Justitie en politie . . ,, 51,203 
3. Geldelijk beheer . . . ,, 69,360 
4. _Eeredienst en onderwijs ,, 123,358 
5. Plaatselijke kosten . · . ,, 128,697 
6. · Openba_i:e werken . ·. ,, 149,882 
·Totaal v/b eiland Cura9ao ---- / 586,698, 
Afd. Arn Ii a. 
l. Gewestelijk bestuur _. / 6,027 
2. J:ustitie en politie· . . . ,, 2,865 
a. Geldelijk beheer . . . ,, 8,369 
4. Eeredienst en onderwijs ,, 19, 717 

· 5. Plaa tselijke kosten . . ,, 15,060 
6. Openbare werkim . . ,, 33,4.40 
Totaal v;/h eiland Aruba ---- / 
Afd. B o n a i r e. 
1: Gewestelijk bestuur . / 5,697 

85,478 

OVERZICHT. ===== 

· Cura9ao 
Aruba . 
Bonaire 
St. Martin (Ned. ·gedeelte) . 
St. Eustatius . · 
Saba .......... . 

Geheele kolonie . . . . . . . . . 

. I 586,698 
85,478 
46,472 
48,125 
43,410 
24,327 

834,510 
307,283 

· t 1,141,793 
Artt. 2 en 3 handelen over af- of overschrij

vingen van- en betaling uit de onvoorziene 
uitgaven. 

Bij art. 4 worden tot goedmakin_g van de 
uitgaven aangewezen: 
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A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 

Bijdrage · uit 's Rijks· schatkist tot aan
vulling der -koloniale middelen. 

18 Febmari 1915, BESLUIT, betreffende mili
- tiedistricten. S. 107. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Birinenlandsche Zaken van 
8 Februari 1915, n°, 10608, afdeeling Binnen
landsch Bestuur @ van Onzen Minister van· 
Oorlog van 16 Februari 1915, afdeeling Dienst-. 
plicht, n°. 225 M.; 

Overwegende, dat de noodzakelijkheid is ge
bleken de indeeling van . de provincie Zuid
holland in militiedistricten te wijzigen; 

Gezien artikel 38 der Militiewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan te 

bepalen: 
Art. 1. In den staat litt. A, behoorende bij 

Ons besluit van 9 April 1912 (Staatsblad n°. 142), 
zooals dit besluit luidt ingevolge Ons besluit 
van 17 April 1914 (Staatsblacl n°. 180), wordt 
het gedeelte, betrekking hebbende op de pro: 
vincie Zuidholland, vervangen door het vol
gende: 

PROVINCIE ZUIDHOLLAND. 

Onder het eerste district, hoofdplaats 'sGraven
hage, behooren·de gemeenten: Bergschenhoek. 
Delft. 's Gravenhage. 's Gravenzande. Hille
gersberg. Hof van Delft. Kethel. Lier (de). 
Loosduinen. Maasland. Maassluis. Monster. 
Naaldwijk. Overschie. Rijswijk. Schiebroek. 
Schiedai:n, Schipluiden. Vlaardingen. Vlaar
dinger-Ambacht. Voorburg. ·wassenaar .. Wate
ringen. 

Onder het tweede district, hoofdplaats Rotfer
da,n, behooren de gemeenten: Hoek van Hol
land. Rotterdam. 

. Onder het clercle district, hoofdplaats Leiden. 
behc>vren de gemeenten: Aar (Te.r). Aarlander
veen. Alkemade. Alphen. Ammerstol. Bar
woutswaarder; Benthuizen. Bergambacht. 
Berke!. Berkenwoude. Bleiswijk. Bodegraven, 
Boskoop. Capelle aan den IJ ssel. Gouda. 
Gouderak. Haastrecht. Hazerswoude. Heken
dorp. Hillegom. Katwijk. Koudekerke. Krim
pen a/d I.I ssel. Krimpen a/d Lek. Lange Ruige 
Weide. Leiden. Leiderdorp. Leimuiden. Lek
kerkerk. Lisse. Moerkapelle. Moordrecht. 
Nieuwerkerk a/d IJssel. Nieuwkoop. Nieuw
veen. Noordwijk. Noordwijkerhout. Nootdorp. 
Oegstgeest. Oudewater. Ouderkerk a/d Jj ssel. 
Oudshoorn. Papekop. Pijnacker. Reeuwijk. 

Rietveld. Rijnsaterwoude. Rijnsburg. Sassen
heim. Schoonho:ven. Stolwijk. Stompwijk. 
Valkenburg. Veur. Vlist. Voorhout. Voor
schoten. Vrijenban. Waarder. Waddinxveen. 
Warmond. Woerden. · Woubrugge. Zegwaard. 
Zevenhoven. Zevenhuizen. Zoetermeer. Zoe
terwoude. Zwammerdam. 

Onder het vierde district, hoofdplaats Dor
drecht, behooren de gemeenten: Abbenbroek. 
Alblas (Oud). Alblasserdam.- Ameide. Arkel. 
Asperen. Rarendrecht. Beijerland (Nieuw). 
Beijerland (Oud). Beijerlaild · (Zuid). Bleskens
graaf. Bommel(den). Brandwijk. Brielle. Dirks
Jand. Dordrecht. Dubbeldam. Everdingen. 
Geervliet. Giessendam. Giessen-Nieuwkerk. 
Goedereede. Gorinchem. Goudriaan. Gouds
waard. 's Gravendeel. Groot-Ammers. Hage
stein. Hardinxveld. Heenvliet. Heerjansdam. 
Rei- en Boeicop. Heinenoord. Hekelingen. 
Hellevoetsluis. Helvoet (Nieuw). Hendrik-Ido
Ambacht. Herkingen. Hetikelum. Hoogblok
Jand. Hoogvliet. Hoornaar. IJsselmonde. Ke
dichem. Klaaswaal •. Langerak. · Leerbroek. 
Leerdam. Lekkerl~nd (Nieuw). Lexmond. 
Maasdam. Meerkerk. Melissant. Middelharnis. 
Mijnsheerenland. Molenaarsgraaf. Nieuwen
hoorn. Nieuwland. Nieuwpoort. Noordeloos. 
Numansdorp. Ooltgensplaat. Oostvoorne. Otto
Jand. , Ouddorp. Oudenhoorn. Papendrecht. 
Pernis. Peursum, Piershil. Poortugaal.. Put
tershoek. Rhoon: Ridderkerk: Rockanje . .Rozen-· 
burg. Schelluinen, Schoonrewoerd. Sliedrecht. 
Sonimelsdijk. Spijkenisse. Stad a/t Haringvliet. 
Stellendam. Streefkerk. Strijen. Tienhoven. 
Tonge (Nieuwe). Tonge (Oude). Vianen. Vier

. polders. W estmaas. Wijngaarden. Zuidland. 
Zwartewaal. Zwijndrecht, 

2. Dit besluit treedt in w_erking op 1 Maart 
1915, 

Onze Ministers van Biuuenlaudsche Zaken 
en van Oorlog zijn, · ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblacl zal worp.en geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den Februari 1915. 
WILHELMINA., 

De Min.- v. Staal, Min. v. Bi11nenlanclsche Zaken, 
. CORT V, D. LINDEN. 

De Minister van Oorlog, BosBoOM. 
(Uitgeg. 5 Maart 1915.) 

18 Februari 1915. BESLUIT, betreffende keu
ringsraden. _ S. I0_s·. 

WIJ WILHELMINA; ENZ. 
Op de voordracht ·van Onzen Minister vail 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken vaI) 
8 Februari 1915, i:i 0

• 10608, afdeeling Binnen-
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landsch Bestuur en van Onzen Minister vah 
Oorlog van l6 Februari 1915. afdeeling Dienst-

, plicht, n°. 225 M.; · · 
Overwegende, dat de noodzakelijkheid is ge

bleken de indeeling van de militiedistricten 
der provincie Zuidholland in· keuringsraden 
te wijzigen ; 

Gezien artikel 38 der Militiewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan te 

bepalen: 
Art. 1. In den staat litt. B, behoor.ende bij 

Ons besluit van 9 April 1912 (Staatsblad n°._143), 
zooals dit besluit luidt irigevolge Ons besluit 
van 17 April 1914 (Staatsblad n°. 181), wordt 
het· gedeelte, betrekking hebbende op de pro
vincie Zuidholland, vervangen door het vol-
gende: . 

PROVINCIE ZUIDHOLLAND. 

0:nder het eerste district behooren .tivee keu
ringsraden, de eerste voor·: 's-Gr_avenliage (voor 
zoaveel hetreft de ingeschrevenen, die op het· 
alphabetisch register zijn vermeld onder de 
letters van A tot en met de letter, onder 
welke de helft van het aantal ingeschrevenen 
in het geheele district wordt bereikt). 

De tweede voor: 's-Grave_nhage (overige inge
schrevenen). Bergschenhoek. Delft. 's Graven
zande. Hilligers):,erg. Hof van Delft. Kethel.' . 
Lier (de). Loosduinen. Maasland. Maassluis. 
Monster.· N aaldwijk. Overschie. Rijswijk. 
Schiebroek. Schiedam .. Schipluiden. Vlaar
dingen. Vlaardinger,Ambacht. - V oorburg. 
Wassenaar. \Vateringen. 

Orider het tweede district behooren twee keu-· 
ringsraden,, de eerste voor ·: Rotterdam (voor 
zooveel betreft de ingeschrevenen, die op het 
alphabetisch register zijn vermeld onder de 
letters van A ·tot en met de letter, onder 
welke de helft van het gAtal ingeschrevenen 
in het geheele district wordt bereikt). 

De tweede voor: Rotterdam (overige inge
schrevenen). Hoek van Holland. 

Onder het derde district behooren twee keu
ringsraden, de eerste voor: Aar (Ter). Aarlan
derveen. Alkemade. Alphen. Hazerswoude. 
Hillegom. Koudeke~k.' Leiden. L~iderdorp. 
Leimuiden. Lisse. Nieuwkoop. Nieuwveen. 
Oegstgeest. Oudshoorn. Rijnsaterwoude Sas
senheim. Voorhout. Warmond. Woubrugge. 
Zevenhoven. Zoeterwoude. 

De tweede voor·: Ammerstol. Barwoutswaar
der. Benthuizen. Bergambacht. Berke!. Berkel).
woude. Bleiswijk. Bodegraven. Boskoop. Capelle 
a/d IJssel. Gouda. Gou_derak. Haastrecht: 
Hekendorp. Katwijk. Krimpen a/d IJ ssel,-

Krimpen iid. Lek. Lange Ruige Weide. Lek
kerkerk. Moerkapelle. Moordrecht. Nieuwer
kerk a/d IJssel. Noordwijk. Noordwijkerhout. 
Nootdorp. Oudewater.- Ouderkerk· a/d IJsseL 
Papekop. Pijnacker. Reeuwijk. Rietveld. Rijns
burg: Schoonhoven. Stohvijk. · Stompwijk. 
Valkenburg. Veur .. Vlist. Voorscboten. Vrijen
ban. Waarder. Waddinxveen. Woerden. Zeg
waard. Zevetihuizen. Zoetermeer.. Zwam
rnerdam. 

(}nder bet viei·de district behooren twee keu
ringsraden, .de· eers.te voor: Abbenbroek. Beijer
land (Nieuw). Beijerland (Orid). Beijerland · 
(Zuid). Bommel (den). ' Brielle. Dirksland_ 
Dordrecbt. Dubbeldam. Geervliet. Goedereede. 
Goudswaard. 's Gravendeel. Heenvliet. Hei
nenoord. Hekelingen. He!Ievoetsluis. Helvoet 
(Nieuw). Herkingen. Hoogvliet. I,Jsselmonde. 
Klaaswaal. Maasdam. Melissant, Middelharnis. 
Mijnsheerenland. N ieu wenhoorn. N umimsdorp. 
Ooltgemplaat. Oo_stvoorne. Ouddotp. Quden-. 
hoorn. Pernis. Piershil. Poortugaal. Putters• 
hoek. Rhoon. Rockanje. Rozenburg. Sommels
dijk. Spijkenisse. Stad a(t H_aringvliet. Stel
lendam. Strijen. Tonge (N1euwe). Tonge (Oude). 
Vierpolders. Westmaas. Zuidland._ Zwartewaal. · 

De tweede voor: Alblas (Oud). Alblasserdam. 
Ameide. Arkel. Asperen. Barendrecht. Bles
ken'sgraaf. Brandwijk. Everdingen. Giessendam. 
Giessen-Nieuwkerk .. Gorinchem. Goudriaan. 
Groot-Ari1mers. Ragestein. Hardinxveld. He&r· 
jansdarn. Hei- en Boeicop. ·Hendrik-Ido-Am-
bacht. Heukelum. Hoogblokland. Hoornaar. 
Kedichein. Langerak. Leerbroek. Leerdam. 
Lekkerland (Nieuw)., Lexmond. Meerkerk. 
Molenaarsgraaf. N ieu w land. . N i_eu wpoort. 
N oordeloos. Ottoland. Papendrecht. Peursum. 
Ridderkerk. Schelluinen. Schoonrewoerd. S!ie
drecht. Streefkerk. Tienhoven. Vianen. Wijn
gaarden. Zwijndrecht. 

2. Dit. besluit treedt in. werking op 1 Maart 
1915. -

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog zijn, ieder- voor zooveel hem 
aangaat, belast met ·de uitvoering_ van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
pl~atst. 

's-Gravenhage, _den 18den ·Febrnari 1915. 
W I L HELM IN A. 

De Min. v. Slaat, ~'\fin v. Binnenlandsche Zaken, 
CORT Y. D. LINDEN. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

· (Uitg_eg. 5 Mam·t 1915.) 
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18 Februari 1915. B_ESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van alle rundvleesch. S. 109. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende dat het in het belang van den 

:Staat noodig is, den uitvoer van alle rund
-vleesch te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
,bldd n°. 344); 

Op de voordracht van Onze l\finisters van 
·Oorlog, :van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel vari 15 Februari 1915, 
Kabinet Litt. Hl9 ; 

Den Raad van State gehoord (ad.vies van 
16 _Februari 1915, n°. 67) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 Februari 1915, 
Kabinet, Litt. B20; 

Hebben goedgevonden en .verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van alle rundvleesch is ver

·boden v~n den. dag der afkondiging van dtt 
Besluit. 

Wij behoudens Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in.bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Ooriog, van Financien 
en van Landb~uw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder ;oor zooveel h,em betreft, belast met de 
uitvoering _van dit Besluit, dat in het Staats-

. blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den ·Raad van State. 

's Gravenhage, den 18den Februari i915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, - BoSBOOM . 
. De Minister van Financien, TREUB. 

De JYlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 22 Mei 1915.) 

18 Februari 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van alle varkensvleesch. S. llO. 

(Tekst als _S. 109.) 

18 Februari 1915. WET, houdende vaststelling 
van het elfde ,hoofd.stuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1915. S 111. 

Bij deze wet wqrdt hrt XIde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1915, betre:f)'ende het Departement van 
Kolonien, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd. 
l. Kosten van het DepartEiment 469,377.-
2. Uitgave~ ten behoeve van de 

kolonie Suriname . . . . . 1,805,099.37 

3. Uitgaven ten behoeve van de 
kolonie Cura9a9 . . . . . . f 

4. Pensioenen van gewezen 
landsdienaren in de voor-
malige N ederlandsche bezit
tingen ter kuste van Guinea. 

5. Pensioenen, wachtgelden, on
derstanden en gratificatien, 
alsmede daarmede in verband 
staande uitgaven ._ .... ,, 

6. Subsidie aan en Regeerings
toezicht over de Deutsch
Niederlandische Telegraphen
gesellschaft . . . . . . . _. _ ,, 

7. Onvoorziene behoeften._ : . ,, 

718,117.61 

1,501.-

51,944.-

113,250.-
40,000.-

-------
Totaal v. h. XIde hoofdst. f 3,199,288.98 

18 Februari 1915. MISSIVE van den Minister 
van• Land,bouw, .Nijverheid en Handel aan 
de Commissarissen der Koningin betre£
fende opgave van vleeschzendingen naar 
Rotterdam door Burgemeesters. 

Door den Rijkskeurrneester, Directeur van 
het abattoir te Rotterdam, aan wien het beheer 
is opgedragen over de, huiden en het vleesch, 
afkornstig van vee, hetwelk als verdacl.J_t van 
rnond- en \dauwzeer van Rijkswege wordt ge
slacht, _ wordt rnij medegedeeld, _ dat de opgave 
van de .Burgerneesters van het , afgezonden 
;'leesch in zeer veel- geva_llen aanmerkelijk ver- -
schil t Vf!.D het door den Rijkskeurmeester on t
v angene. 

Afgescheiden van het verschil, dat wegens 
-indroging kan ontstaan, worden de afgezonden 
hoeveelheden dikwijls slechts geschat, waardoor 
zulke belangrijke afwijkingen in gewicht ont
staan, dat alle controle onmogelijk wordt. 

Zoo meldde o. a. een Burgemeester, dat door 
hem waren afgezonden : 

15,500 K.G. rundvlees_ch, terwijl slechts kon
den worden uitgewogen 13,155 K.G. 

3000 KG. varkensvleesch, terwijl slechts 
konden wordeii uitgewogen 1906 K.G. 

1400 K.G. sclrnpenvleesch, terwijl slechts 
konden worden uitgewogen 1088 K.G. 

25U K.G. vet, terwijl slechts konden worden 
uitgewogen 175-K.G; 

Een andere · Bnrgemeester. meldde alleen : 
"Ee~ wagon ~leesch afgezonden", terwijl weer 
een andere steeds de gewichten in de ruimte 
aangeeft: c. a. 25,000 K.G;, of c. a. 15,000 K.G. 
vleesch, waaraan dan 2000 K.G. te kort komt. 

Het ~al U H.E.G. duidelijk zijn, dat ter wille 
van eene goede controle in deze wijze van ken
nisgeven verandering moet komen. 
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Wanneer slechts de aanschrijving werd·'ge
volgd, zouden de opgaven veel beter kunneh 
zijni dan zou vleesch van runderen, -pinken, 
kalveren en nuchtere kalveren, uit elkander 
kunn·en worden gehouden en ook de huiden 
steeds in de klasse kunnen worden, gebracht, 
waarin zij behooren. 

In verband nu met het bovenstaande, ver
zoek ik U H.E.G. beleefd eene aanschrij.ving' 
tot de Burgemeesters in Uw Gewest te richten, 
waarin hun wordt verzocht niet het gewicht va.11: 
het vleesch, doch het aantal heele, halve of kwart
dieren te vermelden, dat wordt afgezonden, met 
vermelding van de soort (stier, os, koe, pink, 
"\l'aars, graskalf of nuchterkalf), zooals dit in 
het advies ~an den districts-veearts wordt aan- · 
gegeven, en hetzelfde bericht te geven omtrent 
de huiden. (W. v. D. B. A.) 

19 Febi·uari 1915. BESLUIT, houdende wijzi-
ging van het Bijzonder Reglement op den 
Loodsdienst in het VIde district (Monden 
der Schelde), vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 22 Januari 1902 (Staatsblad n°. 5) 
en laatstelijkgewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 24 Februari 1912 (Staatsblad n°. 93). 
s. 112. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op Onze .besluiten van 22 J anuari 1902 
(Siaatsblad n°. 5), 7 Juli 1905 (Staatsblad n°. 
233), 30 Mei 1908 ( Staatsblad n °. 192) en 24 
Februari Hll2 (Staatsblad n°. 93) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine van_l 7 Februari 1915, Bureau G, n°. 70; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
Krachtens hct bepaalde sub 2°, letter a, van 

Ons besluit van 22 Januari _1902 (Staatsblad 
n°. 5) te wijzigen het bij dat besluit vastgesteld 
en laatstelijk bij Ons besluit van 24 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 93) _ gewijzigd Bijzonder 
Reglement op den Loodsdienst in het VIde 
district (Monden der Scheide), als : 

Art. 1. II a en b. Achter het woor!'l-: 
,.reede" ip den eersten regel_ in te voegen : 
,.van Vlissingen of Ramrnekens". 

Art. 4. In den Jaatsten regel acliter het 
woord: ,,zeilsloepen", in te voegen: ,,en motor
booten". · 

Onder B. Standplaats Vlissingen. 

Art. 6. 0nder de woorden : ,,matrozen en 
·roeiers der iste en 2de kl~sse, naar behoefte", 
in te voegen : ,,4 machinisten-motorist". 

Art. 7. In te voegen in den voorlaatsten 
regel achter het woord : ,,zeilsloepen", de 

woorden : ,,en ·motorbooten", en den laatsten 
regel te vervangen door : 

,,4 kwartiermeesters" , 
,,de noodige roeiers en matrozen" 
,,4 machinisten-motorillt". 
Art. 11. In den eersten regel achter de 

woorden: ,,roei-. en ieilsloepen", in te voegen: 
,,en motorbooten". 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
'blad zal worden geplaatst. -

's-Gravenhage, den 19den Februari 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, ,J. J. RAMBONNET. 
· (Uitge,q". 6 Maart 1915.) 

19 Februari 1915. BESLUIT, houdende _beslis
sing, dat een raadsbeslnit, waarbij Burg. 
en W eth. worden gemachtigd om in dat 
besluit bepaald aangewezen ber'gruimten 
oiiderhands te verhuren op nader in ver
band met de gebleken behoefte door hen 
va~t te stellen voorwaarden en tegen een 

- bij dat besluit genoemden rninimumprijs 
een binnen de grenzen van art. 179 der 
Gemeentewet liggende opdracht bevat tot 
uitvoering van een krachtens art. 138 dier -
wet den gemeenteraad toekomende functie. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente. Utrecht tegen het be
sluit van Gedep. Staten van Utrecht van 5 
October 1914, n°. 1877, waarbij goedkeuring •is 

-onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Utrecht van 24 September 1914, 
strekkende om Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente te machtigen : a. tot het ond.er
hands verhuren van de bergruimten in de twee, 
ten zijden van de bewaarschool aan het,Paar
denveld, gelegen gebouwen, en in de op de bij 
·het besluit behoorende teekening met B aan
gegeven loods aan personen, die aardappelen · 
ter markt aanvoeren of aldaar koopen, zulks 
op de nader, in verband met de gebleken be
hoefte, door Burgemeester en W ethouders v,ast 
te stellen voorwaarden en tegen den minimum
prijs van f 0.50 per week, f 2.- per maand 
of f 6.- per drie maanden; b. in deze verder 
het noodige te verrichten; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviAs van 
20 J anu,ari 1915, n°. 507; , 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staa"t, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
12 Februari 1915, n°. 702, afd. Binnrnlandsch 
Bestuur; 
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- Overwegende: dat Gedep. Staten bij hun de gemeente zou strekken; dat welreeds bij 
voormeld besluit de gpedkeuring aan het raads- een vroeger raadsbesluit• aan Burgemeester en 
besluit hebben ontl\ouden uit overweging dat Wethouders machtiging is verleend om tot 
blijkens Kon. Besluit van 27 September 1913, eene publiek-ingebruikgeving van de berg
n0. 44, eerie machtiging op Burgemeester en plaatsen over te gaan en dat college van die 
Wethouders tot het onderhands in gebruik machtiging ook inderdaad reeds gcbruik heefi 
geven, van gemeente-eigendommen, in strijd gemaakt, doch dat dit middel, zoowel met het 
is te achten met de wet; oog op de daarvoor te maken kosten als met 

dat van het besluit· van Gedep. Staten de liet oog op de eischeri. der markt, bij die ge
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, legenheid juist gebleken is in de practijk voor 
aanvoerende dat deze aarigelegenheid van z66- dit doel niet wel bruikbaar te zijn; dat· der
veel belang -is te achten, dat hij niettegen- halve het thans door Gedep. Staten niet-goea: 
staa·nae het Kon. , Besluit van 27 September gekeurde raadsbesluit in· de inmiddels opgedane 
1913, n°. 44, zich de vrijheid ve.roorloofd zicb '. ervaring zijne rechtvaardiging vindt; 
tot Ons te wenden met het eerbiedig verzoek dat de beboeften der praktijk voorts niet 
nogmaals de vraag te willen over.wegen in ·alleen in een geval als het onderhavige, maar 
hoeverre de gemeenteraad bevoegd is te acbten ook in andere gevallen voor den gemeenteraad 
bij zijne· besluiten omtrent het verhuren of op bij zijne besluiten omtrent de verhuring van 
andere wijze in gebruik geven van gemeente- gemeente-eigendommen grootere vrijbeid vor
eigendommen in bet belang der gemeente de deren dan hem· zou toekomen, indien aan de 
uitvoering over te laten aan bet beleid van bepaling van art. 138 der Gemeentewet eene 
Burgemeester en Wethouders; dat toch eene · zoo strenge uitfogging gegeven wordt, als door 
uitdrukkelijke beslissing bieromtrent in een vorenaangehaald Kon. Besluit · daaraan: gege
van het besluit van Gedep. Staten afwijkenden ven' is ; 
zin niet alleen in bet onderhavige geval voor dat bijvoorbeeld het bezit van een vaak zeer 
de gemeente Utrecht van waarde zou zijn, maar groot aantal zoogenaamde weekwoningen, welke 
haar ook in bet algemeen voor bezwarcn en door eene gemeente voor allerlei verder lig
geldelijk nadeel zou vrijwaren; dat toch in het gentle doeleinden worden aangekocht en waar
geval, waarop het niet goedgekeurde raads- van de buuropbrengst bij voortdurende ver
besluit betrekking beeft, het niet doenlijk was haring vaak slechts een gedeelte van rente en 
daarin de namen der buurders op te· nemen, aflossing ·~an de kosten van aankoop kan' dek• 
aangezien die namen vaak eerst bekend worden ken voor de gemeente geldelijk nog meer be
op _de marktdag, waarop de gebouwtjes worden · zwarend zoude worden. indien ook ten aanzien. 
verhuurd, en ook niet vooraf kan worden be- _daarvan eene machtiging tot verhuring on
paald, of de huurders een volgenden marktdag . toelaatbaar moet worden geacbt,- aangezien 
dezelfde personen zullen zijn als degenen, die immers, bij de vlottende bevolking dezer 
op. een -vorigen m!\rktdag van die gebouwtjes woningen, telkenmale een gedeelte der jaar
hebben gebruik gemaakt; dat het in het be- lijksche huuropbrengst aan de gemeentekas zou 
sproken geval derhalve volstrekt onmogelijk ontgaan nit hoofde v:i.n de niet-geoorloofdheid 
is aan den eisch van vermelding van de namen. van eene nieuwe verhuring aan een nieuwen 
der buurders in een besluit tot onderhandsche huurder zonder nader raad_sbesluit, en van de 
verburing te voldoen, tenzij de gemeente haar onmogelijkheid voor gegadigden voor deze 
toevlucht neemt tot het, niet zonder bedenking weekwoningen om met bet betrekken .van zulk 
J>.ijnde, middel om de gebouwtjes telkenmale eene woning te wachten, totd.at het verhurings
zonder voorafgaand raadsbesluit en dus ook besluit den langen administratiev·en weg heeft 
zonder voorafgaande goedkeuring van Gedep. ten einde gebracbt; dat nu ongetwijfeld de 
Staten feitelijk aan rnarktbezoekers in gebruik gerneenteraad · rnoet erkeimen; dat alle prac
te . geven en telkenrnale daar,na dienovereen- tische bezwaren tegen de door Gedep. 'Staten 
komstig een· besluit te nernen dat dan slechts - zij het ook in strijd met hun eigen inzicbt 
rekening zou kunnen houden met een voldon- :-- aanvaarde zienswijze omtrent art. 138 der 
gen feit; dat het onderhands verburen of op Gemeentewet niet zouden kunnen leiden tot 
andere wijze in gebruik geven van bergruimte vernietiging van qunne, beslissing en tot eene. 
op de markt aldus zeer bezwaarlijk zou worden herziening van het oordeel, vervat in het Kon. 
gemaakt, hetgeen tot groot ongerief van de Besluit van 27 September 1913, 110. 44, indien 
marktbezoekers, daardoor ten nadeele van den die zienswijze inderdaad door de wet wordt 
bloei der markt en tot geldelijke schade voor I geeischt; dat evenwer te dezen aanzien de ge: 
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meenteraad zich eerbiedig de vrijheid veroor
looft onder de aandacht van·. Ons te brengen, 
dat wel het besluiten ~mt?-ent verhuren, ver
pachten of op eenige wijze in gebruik geven 
der gemeente-eigendommen in art. 138 der 
Gemeentewet, is gebrachi tot de bevoegdheid 
van den gemeenteraad, maar dat deze bepaling, 
naar zijne meening, geenszins met zich brengt, 
dat een dergelijk verhuringsbesluit nu ook tcit 
in bijzonderheden ZOU behooren in te houden 
alle punten, die moeten vaststaan voor de ter 
uitvoering van dat besluit te sluiten huur
overeenkomst; dat immers wel eenige zoo
danige huw·overeenkomst zonder aanwijzing van 

· den huurder ondenkbaar zou zijn, maar dat 
ditzelfde niet in het algemeen gezegd kan 
worden het geval te zijn ten opzichte van het 
verh1;trin,qsbesliiit.,- dat toch de wet in het alge
meen tot_ de bevoegdheid van den gemeente
raad verklaart het besluiten omtrent het ver
huren, verpachten of op eenige andere wijze 
in gebruik geven der gemee_nte-eigendommen; 
en derhalve den Raad' juist vrijheid laat om 
naar gelang van de omstandigheden in elk 
bijzonder ,geval omtrent die verhuring enz. een 
zoodanig besluit 'te nemen als de eischell der 
practijk · en het gemeentebelang vorderen; 

dat, · al moge . erkend worden, dat in het 
algemeen tegen aanwijzing van den huurder 
in het besluit geen bezwaar bestaat en in zoo
danig geval die aanwijzing ook gewenscht is, 
zulks niet mag worden aangenomen in geval
len, waarin het vasthouden aan dien eisch 
met het belang der geinee~te strijdig is, en 
die eisch zeker niet behoort te worden gesteld 
in gevallen, waarin de aanwijzing feitelijk 
onmogelijk is ; 

dat <lit, naar het oordeel van den gemeente
raad te minder behoort te geschieden, omdat 
in het raadsbesluit uitdrukkelijk een bedrag is 
genoemd, beneden. hetwelk Burgemeester en 
Wetbouders bij het verhuren van de berg
ruimten niet zullen mogen gaan, en de ge
meenteraad •in zijn besluit derhalve overigens 
alles heeft opgenomen, wat daarin opgenomen 
kon worden; weshalve de Raad verzocht, met 
vernietiging van· het bestreden besluit van 
Gedep. Staten, te verklaren, dat het raads
besluit van 24 September 1914 niet is te achten 
in strijd met de wet en dat besluit alsnog goed 
te keuren; 

Overwegende dat naar luid van art. 138 der 
Gemeentewet de gemeenteraad.besluit omtrent 
het verhuren, verpachten of op eenige wijze 
in gebruik geven der gemeente-eigendommen; 

dat krachtens dit voorschrift de Raad der 

gemeente Utreclit ··op 24 September 1914 een 
besluit heeft genomen omtrent het verhuren 
van bepaald aangegeven bergruimten en eene 
regeling heeft vastgesteld, waarbii Burgemees
ter en Wetho.uders gemachtigd werden tot de 
onderhandsche ~erhuring daarvan aan personen 
die aardappelen ter markt aanvoeren of aldaar 
koopen zulks op nader in verband met de ge
bleken behoefte door Burgemeester en Wet
houders vast te stellen voorwaarden tegen den 
minimum-prijs van f 0.50 per week, /2.- per 
maand of f 6.- per drie maanden ; 

dat hetgeen door den gemeenteraad in dit 
Raadsbesluit aan Burgemeester en Wethouders 
werd ·overgelaten, waaronder meer ook de aan
wijzing van den hm1rder, behoort tot de uit
voering van het besluit, waartoe ingevolge 
art., 179 der Gemeentewet Burgemeester en 
W ethouders zijn geroepen; . . 

dat mitsdien het raadsbesluit van 24 Sept. 
1914 voldoet aan de eischen der Gemeentewet 
en Gedep. Staten daaraan ten onrechte hunne 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien meergenoemde wet; 
Hebben goedgevonden_ en verstaan : 

met vernietiging van het bestrederi besluit 
van Gedep. Staten, alsnog Onze goedkeuring 
te verleenen aan het besluit van den Raad der 
gemeente Utrecht van 24 September 1914, 
strekkende om Burgeme'ester en Wethouders 
dier gemeente te m~chtigen: a. tot het onder
hands. verhuren van de bergruimten in de 
twee, ten zuiden van de bewaarschool aan liet 
Paardenvelcl gelegen, gebouwen en de op de 
bij het besluit behoorende teekening met B 
aangegeven louds aan personen, die aardappe
len ter markt aanvoer8n of aldaar koopen, 
zulks op de _nader, in verband met_ de geble
ken behoefte, door Burgemeester en W ethou
ders vast te stellen voorwaarden en tegen den 
minimumprijs van f 0.50 per week, f :l.- per 
•maand off 6,- per drie maariden; b. in deze 
verder het noodige te verrichten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. D, B. A.) 

20 Februari 1915. BESCHIKKING van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken tot 
uitvoering van het Koninklijk besluit' van 
29 ,Januari 1915 (Staatsblad n°. 29). 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
lal).dsche Zaken ; 

Overwegend, dat krachtens. het Koninklijk 
besluit van 29 Jan uari 1915 (Staatsblad n°. 29), 
strekkende tot vervanging van het Koninklijk 

i 
I 

I 
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besluit van 22 Januari 1914 (Staatsblad n°. 24) 
verboden zijn, tenzij met vergunning van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en met 
inachtneming van de door dezen ter voorkoming 
van verbreiding dn besinetting te geven voor
schriften: 

1°. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door mid• 
de! van proefnemingen op dieren ; 

2°. het verrichteh van lijlrnpeningen op lijken 
van personen overleden aan de pest ofverdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest; 

3°. het verric~ten 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 cholera

smetstoffen bevatten of verdacht worden dit te 
doen; 

Gelezen het advies van den Centralen Gezond
heidsraad van 22 December 1914 n°. 1989/2; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

§ 1. • Onderzoek van personen en goederen op de 
aamveziglteid van pestsmetstojfen dooi- middel 

van proefnemingen op° dieren. 

Aanvragen oni ve·rgunning tot het verrichten 
van zulk een onderzoek kunnen worden ge
daan aan den inspecteur, krachtens de Ge
zondheidswet belast met het toezicht op de 
handhaving der wettelijke bepalingen betreffen
de. besmettelijke ziekten,. in wieris inspectie 
men het onderzoek wil verrichten. 

Daarbij zullen alie mogelijke inlichtingen 
. moeten worden gegeven betreffende de in

richting van de ·Jocaliteit waar bet onderzoek 
zal worden verricht, en de voorzorgen welke 

- bij bet onderzoek zullen worden genomen tegen 
de verspreiding van de smetstof. 

Er zal o. a. moeten blijken welke voor
zorgen de aanvrager heeft genomen : 

a. om de localiteit waar het onderzoek za!' 
worden verricht ont:iegankeiijk te maken voor· 
personen die niet bij bet onderzoek behoeven 
te zijn, · en voor dieren die daarbij niet· gebe
zigd worden ; 

b. om de ontsnapping van p·roefdieren te 
voorkoinen ; , 

c. om de vernietigirig der proefdieren enz. 
behoorlijk te doen p,laats hebben; 

d. om de personen, kleeren en voorwerpen 
voldoende te ·kunnen ontsmetten. 

Voorts zal moeten worden opgegeven, welke 
personen bij het onderzoek tegenwoordig zul_
len zijn en inlicbtingen moeten worden gege
ven aangaande · de bekwaambeid, de ervaring, 
do nauwgezetheid en de betrouwbaarheid van 

de personen die bij het onderzoek zullen 
behulpzaam zijn, 

De inspecteur brengt de aanvrage, met bij
voeging van zJjn advies, zoo' spoedig mogelijk 
( desnoods per telegraaf) over aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

§ 2. Het ve,-richten van lijkopeningen op lijken 
van personen overleden aan de. pest of ve,·dacht 

·van .aan ,:le pest lijdende te zijn geweest, 

Aanvragen cim vergunning tot het verrichten 
van zulk eene lijkopening kunnen worden ge
daan aan den inspecteur, krachtens de Ge
zondheidswet belast met· het toezicht op de 
handhaving der wettelijke bepalingen betreffen
de besmettelijke ziekten, in wiens inspectie 
men de lijkopening wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende : 

a. de wijze waarop de stoffen, van het lijk 
afkomstig, zullen worden gehouden buiten het 
bereik van dieren, welke de smetstof kunnen 
verspreiden ; 

b. de wijze waarop die stoffen zullen worden 
verzameld en onschadelijk gemaakt; 

c. de . voorzorgen tegen verspreiding der 
smetstof, te nemen door hen die de lijkopening 
verrichten, en door hen die daarbij bebulpzaam 
zijn. 

Met de aanvrage wordt gehandeld als met 
die becioeld in § 1. 

§ 3. Het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van dieren gestorven aan de pest of ve1·dacht van 

aan de pest lijdende te zijn geweest. 

Aanvragen om vergunning tot het verrich
ten van znlke lijkopeningen kunnen worden 
gedaan aan den inspecteur, krachtens de Ge
zondheidswet ·belast met het toezicht op de 
handhaving der wettelijke bepalingen betref
fende besmettelijke ziekten, in wiens inspectie 
men de lijkopeningen wil verrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
moeten word en· gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit waar de lijkopeningen 
zullen worden verricht, en de voorzorgen 
welke daarbij zullen worden genomen tegen 
de verspreiding van de smetstof. 

Er zal ·o. a moeten blijken welke voorzor
gen de aanvrager heeft genomen: 

a. om de localiteit ~aar de lijkopeningen 
zullen worden verricbt, ontoegankelijk te ma
ken voor persohen die niet bij -bet onderzoek 
behoeven te zijn, alsmede voor dieren ; 

b. om de vernietiging. der dierenlijken be
hoorlijk te doen plaats hebben; 
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c. 0111 de personen, kleeren en voorwerpen 
voldoende te kunnen ontsmetten. 

Voorts zal moeten worden opgegeven; welke 
personen bestemd zijn om bij de lijkopeningen 
tegenwoordig te zijn, en inlichtingen moeten 
worden · gegeven aangaande bekwaambeid, er
varing, de nauwgezetheid en de betrouwbaar
heid van de personen die bestemd zijn daarbij 
behulpzaam te zijn. 

De inspecteur brengt de aanvrage, met bij- , 
voeging van zijn advies, over aan den Minister 
van Binnenlandsche Z_aken. 

§ 4. Vervoer van stojfen die pestsmetstojfe1i .be-
1•atten of verdacht worden dit te doen. 

Het vervoer van zulke stoffen zonder geleide', 
· met eenig · middel .van vervoer, .wordt iliet 

toegelaten. 
Het vervoer is geoorloofd, wanneer het 

persoonlijk gescbiedt door · een lid van den 
Oentralen Gezoridheidsraad, door .een inspec
teur, kracbtens, de Gezondheidswet belast met 
·bet toezicht op de handhaving der wettelijke 
bepalingen betreffende besmettelijke ziekten, 
door eeri directeur van een openbaar patbolo
gisch, hygienisch of pharmaceutisch Jaborato
rium, door· .een geneeskundige of door een 
persoon in het bezit ·van eene bijzondere . 
schriftelijke machtiging .daartoe van een lid 
van den Centralen Gezondheidsraad, een in-· 
specteur, een directeur of een geneeskundige 
als bovengenoemd, mits: 

a. de te onderzoeken stof, met uitzoridering 
van doode ra.tten (rattenlijken), zij gebracht 
in eene waterdicht · gesloten wijdmondsch 
:fleschje, dat, degelijk met gegolfd carton, wat
ten of houtwol omgeven, in een stevig goed 
gesloten kistje of bu~ verpakt is, welk kistje 
of busje weder met papier is omwikkeld of 
wet in verpakkingsmateriaal, daartoe verstrekt 
door het Centraal laboratorium voor de volks-

, gezondheid ; 
b. te onderzoeken doode ratten (rattenlijken) 

gebracht zijn in eene met schroefsluiting af
gesloten metal en 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 verti
caal blijft, of wel in verpakkingsmateriaal; 
daartoe verstrekt door het Centraal laborato
rium veor de volksgezondheid; 

c. het pakket voo.rzien zij van een d uidelijk 
adres en daarop ook het woord ,,smetstof'' 
met duidelijke letters vermeld zij. 

§ 5.· Vervoer van stojfen die cholR-1·asmetstojfen, 
bevatten of verdacht worden dit te doen. 

Het vervoer v·aii ~ulke stoffen is geoorloofd,. 
mits met inachtneming van de voorschriften. 
in § 4, onder a en c omschreveri. 

Deze bescbikking zal worden geplaatst in de· 
Nederlandsche Staatscourant; 

's Gravenhage, 20 :B'ebruari 1915. 
Voor den Minister; 

JJe Secretaris-Geiieraal',. 
J.B. KAN. 

22 Februari 1915. BESLUIT, houdende verbocl 
van uitvoer van raapolie .. S 113. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat ·het in het belang van den, 
Staat noodig is, den uitvoer van raapolie te· 
verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de· voordracht van Onze Ministers van, 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij-
verheid en Handel van i9 Februari 1915, Kabi-
net, Litt. A21 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van, 
20 Februari 1915, n°. 1) ; 

Gezien bet nader rapport van Onze voor-
noemde Ministers van 20 Februari 1915, Ka
binet, Litt. V21 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:· 
Eenig artikel. 

De uitvoer van raapolie is verboden van_ 
den dag d·er afkondiging van dit besluit .• 

Wij behoudens Ons voor dit verbod tijdelijk: 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan. 
onthefling te doen verleenen. 

Onze :iVIinisters van Oorlog, van· Financien. 
en v.an Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-· 
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift. 
zal worden gezonden aan den Raad van State .. 

's,Gravenhage, den 22sten Februari 1915. 
WILHELMINA. ·. 

JJe 11iinister van Oorlog, · BosBOOM. 

De Minister van Financie-1i, TREUB. 

JJe Min. van Landbouw, Nijverhe,id en Handel,. 
POSTHUMA. 

(Uitge,g. 22 Febr. 1915.) 

22 .Februari 1915. BESLUIT, houdende verbocl 
van uitvoer van rijwielbanden, daaronder 
begrepen rijwielbanden, bevestigd aan'. 
rijwielen. S. 114. 

(Tekst .als S. 113.) 
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~4 Februari 1915. BESLUIT, houdende in~tel
lin'g van raden van beroep voor de directe 
belastingen en vaststelling van bepalingen 
nopens· die colleges. S. 115. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Firtancien van 19 Februari 1915, n°: 64, Directe 
Belastingen ; 

Gezien de artikelen 1, 8, 9 en 15, 3de lid, 
der Wet van 19 December 1914 (Staatsblad 
no. 564); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Er zal een ·raad van beroep voor de 

directe belastingen zijn gevestigd in elke der 
volgende provincien en gedeelten eener. pro
vincie met de daarbij vermelde standplaats: 

1 °. het gedeelte der provincie N oordbrabant, 
behoorende tot de inspectien der directe be
iastingen te Eindhoven, Gennep, H elmond, 
's H ertogenbosch, lste en 2de afdee!ing ; stand-
plaats 's H ertogenbosch ; · · 

2°. het gedeelt~ der provincie N oordbrabant, 
behoorende tot de insp·ectien der directe be
lastingen te Bergen op Zoom, Breda, Roosen
daal, Tilburg en Waalwijk; standplaats Breda; 

3°. het gedeelte der provincie Gelderland, 
'belioorende tot .de inspectien der directe be
iastingen te Arnhem, Lobith, Nijmegen, Tiel, 
Zaltbommel en H arderwijk, met uitzondering 
van de geineenten Elburg, Doornspijk, Oldebroek, 
Hattem, Heerde en Epe; standplaats Arnhem; 

4°. het gedeelte . der provincie Gelderland, 
-0mvattende de inspectien der directe belas
tingen· te Doetinchem, Winterswijk en Zutphen, 
benevens de gemeenten Elburg, Doornspi,jk, 
Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe; standplaats 
Zutphen; 

5°. het gedeelte der provincie Zuidhollq,nd, 
-0mvattende de gemeenten Rotterdam en Schie
dam; standplaats Rotterdam (aan te duiden 
als raad van beroep voor de directe belastingen I 
te Rotterdam); 

6°. het gedeelte der provincie Zuidholland, 
behoorende tot de in~pectien der directe be
lastingen te . Dordrecht, · Gorinchem, Gouda, 
Hellevoetsluis, Rotterdam (buitengemeenten) en 
Vlaardingen, met uitzondering van de gemeen
ten Loosdiiinen, Naaldwijk, Monster en 's Gra
venzande; standplaats Rotterdam (aan te duiden 
als raad v~n beroep voor de directe belastingeri 
II· te Rotterdam); 

7°. het gedeelte der provincie Zuidhotiand, 
omvattende de gemeenten 's Gravenhage, Loos
duinen, Naaldwijk, 11:lonster, 's Gravenzande 
en de inspectie der directe belastingen te Delft ; 
standplaats 's Gravenhage; · 

8°. het gedeelte der provincie Zuidholland, 
behoorende tot de inspectien der directe 
belastingen te Leiden, lste en 2de afdeeling ; 
standplaats Leiden ; 

9°. het gedeelte der provincie N oordholland, 
omvattende de gemeente Amsterdam; stand
plaats Amsterdam (aan te duiden als raad van. 
beroep vo~r de· directe belastingen I te A_m
sterdam); 

10°. het gedeelte der provincie Noordholland, 
behoorende tot de inspectien der directe belas- · 
tingen te Hilversum, Zaandam en Amsterdam 
(buitengemeenten), met uitzondering van de 
gemeente Haarlemmermeei·; standplaats Am
sterdam ·(aan te duiden als raad van ber6ep 
voor de directe belastingen II te Amsterdam); 

H 0 • ·het gedeelte der provincie Noordholland, 
omvattende de iµspectien der directe belastin
gen te H aarlem, lste en .2de afdeeling, en de ge
meente H aarlemmermeer; standplaats H aarlem; 

12°. het gedeelte der provinoie Noordholland, 
behoorende tot de inspectien der directe 
belastingen te Alkmaar, Helder en Hoorn; 
standplaats Alkmaar ; 

13°. de provincie Zeeland; standplaats Mid: 
delburg; 

14°. de provincie Utrecht; standplaats 
Utrecht; 

15°. de provincie Friesland; standplaats 
Leeuwarden ; 

16°. de provincie Overijsel ; stand plaats 
Zwolle; 

17°. ae provincie Gi·oningen; standplaats 
Groningen; 

11l0 • de provincie Drenthe; standplaats Assen; 
19°. de provincie Limburg; standplaats 

Roermond. 
·2; Onder de benaming ,,inspectie der. directe 

: belastingen", voorkome~de in artikel 1 van 
·dit besluit, wordt verstaan de kring van een 
inspectie, zooals die door Ons is of nader zal 
worden vastgesteld. 

· 3. De voorzitters der .raden van beroep en 
hunne plaatsvervangers · genieten een vacatie
geld van vijftien gulden en de leden dier raden, 

: alsmede hunne plaatsvervangers, genieten 
· ieder een vacatiegeld van tien gulden voor elken 
. dag, waarop zij eene vergadering bijwonen. 

4. De declaratien wegens vacatiegelden 
. worden per drie maanden ingezonden aan het 
Departement van Financien. Zij vermelden 
de dagen, waarop vergaderingen zijn bijge
woond·. Die van de leden worden door den 
voorzitter ,voorzien van eene verklaring, dat 
de opgegeven vergaderingen werkelijk door 
den declarant zijn bijgewoond. 
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5. De voorzitters en de leden der raden vah 
beroep alsmede hunne plaatsvervangers g~
nieten vergoeding wegens reis- en verblijfkosten, 
overeenkomstig het Koninklijk besluit van 
5 Januari 1884 (Staatsblad n°. 4). Zij warden 
gerangschikt in de tweede klasse, bedoeld bij 

· artikel 2 van dat besluit. :: 
De vergoeding wordt oak genoten voor de 

reis, vereischt voor het afleggen van den eed 
of de belofte, voorge~chreven bij artikel 6 der 
wet van 19 December 1914 (Staatsblad no. 564). 

6. De declaratien wegens reis- en verblijf
kosten warden ingezonden aan het Departe
ment van Financien. Artikel 21 van genoemd 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 is daarop 
van toepassing. 

7. 'A!s vergoeding voor bureaukosten wordt 
door de secretarissen van de raden gen.oten 
een bedrag van ten hoogste. twaalf honderd 
gulden 's jaars. ' 

Het bedrag dezer vergoeding wordt door 
Onzen Minister van ·Financien geregeld. 

8. De vergoeding voor burea)!kosten wordt 
tegen quitantie van den secretaris aan het_ einde 
van ~Ike drie maanden uitbetaald door den 
ontvanger der directe belastingen, dien ge
noemde Minister daartoe aanwijst. 

9. De kosten van huur, verwarming, verlicb
. ting en scboonhouden van bet · l~kaal, waarin 
de raad vergadert, en van de bediening van 
den raad warden door Onzen Minister van 
Financien vastgesteld en door den ontvanger 
der directe belastingen, dien genoemde Minister 
da::i,rtoe aanwijst, aan de daarop recbtheb.
be~den op hunne quitantie uitbetaald. 

10. De vergoeding van de deskundigen, di!) 
een der raden hebben voorgelicbt, wordt bun 
door den voorzitter toegescbat aan den voet 

'hunner _declaratie, welke vermeldt de opdracht 
van den raad, den aard der verrichte werkzaam
heden, den daaraan besteden tijd en de daar
voor gedane reizen. Het vacatiegeld en het 
voor reiskosten toegescbatte bedrag worderi 
door den voorzitter afzonderlijk vermeld. 

De vergoeding wordt door den in artikel 8 
bedoelden ontvanger aan de deskundigen uit: 
·betaald tegen hunne, onder de toeschatting te 
stellen, quitantie. 

Onze Minister van.Financien is· belast met 
de uitvoering vau dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1915. : 
WILHELMINA. . 

1915. 

De Jli·inister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 9 JVlaart Hi15.) 

24 Februari 1915. BESLUIT, hciudende bepa
lingen omtrent vrijdom van invoerrecht 
voor waterhoudend calciumacetaat, dat 
gebezigd wordt voor de vervaardiging 
van aceton. S. 11 6. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 4 Februari 1915, n°. 117, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 2 der wet van 9 December 1901 
(Staatsblad n °. 257), houdende nadere bepalingen 
omtrent vrijdom van invoerrecht vooi;..natrium 
acetaat en calciumacetaat; 

Den Raad ·van State gehoord (advies van 
16 Februari 1915, no. 64); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
no~mden Minister van 20 Februari 1915, 
no. 167, Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 

verleend voor waterhoude'nd ·calciumacetaat, 
dat gebezigd wordt voor de vervaardiging van 
aceton, m.its het door vermenging met eene of 
meer andere sto:ffen ongeschikt gemaakt wordt 
om daaruit azijn voor huiselijk gebruik te 
vervaardigen, en voorts ori.der, de volgende 
bepalingen : 

2. Hij die den vrijdom verlangt, richt zicb 
tot Onzen Minister van Financien met opgaaf 
van de gemeente waar de fabriek is gelegen, 
de kadastrale sectie en het nummer. daarvan, 
en de hoeveell1eid waterhoudend calciumace
taat, welke jaarlijks noodig geacht wordt. 
, Onze ·Minister van Financien. bepaalt de 
hoeveelheid welke per jaar met vrijdom kan 
warden ingeslagen, het minimum voor elken 
inslag, alsmede de stoffen waarmede en de 
verhouding waarin het waterboudend _ cal
ciumacetaat zal worden vermengd. 

3. B~j den invoer van waterhoudend calcium
acetaat, waarvoor de vrijdom van invoerrecht 
wordt verlangd, wordt van dat verlangen mel
ding gemaakt in de aangifte, voorgeschreven bij, 
artikel 120 der Algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer
recbt zekerheid is gesteld, een .volgbrief afge
geven, 'waarin oak bedoeld verlangen vermeld 
wordt. · 

Het vervoer van het waterhoudend calcium
acetaat naar de fabriek geschiedt onder ver
zegeling of bewaking. 

4. De inslag in de· fabriek beeft plaats onder 
toezicbt van ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, in wier tegenwoordigheid ·het water-

s 

I 
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houdend calciumacetaat dadelijk wordt ver
mengd met de door Onzen Minister van Finan
cien voorgeschreven stoffen. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 
verklaring nopens de ingeslagen hoeveelheid 
en de vermenging .. 

De voor de vermenging benoodigde stoffen, 
worden door den ontvanger, onder wiens 
kantoor de fabriek gelegen is, op kosten van den 
vrijdomgenietende geleverd, tenzij door dien 
Minister eene andere wijze van levering is 
bepaald. 

5. Het mengsel mag niet uit de fabriek 
worden uitgeslagen, moet afzonderlijk wordel). 
bewaard en mag slechts aan droge distillatie 
worden onderworpen, 

6. De ontvanger, onder wiens kautoor de 
fabriek gelegen is, houdt·van het met vrijdom 
ingeslagen waterhoudend calciumacetaat met · 
den vrijdomgenietende eene rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveel
heid waarvoor over het Iocipend jaar vrijdom 
kan worden genoten, wordt vocir dat meerdere 
de volgbrief niet gezuiverd en wordt het invoer
recht op de gestelde iekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore van den ontvange, een 
schriftelijke en onderteekende opgaaf in van 
de hoeveelheid met vrijdom van invoerrecht 
inges!agen waterhoudend calciumacetaat, bij 
den afloop van dat tijdvak nog onverbruikt 
voorhanden. 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in 
het volgende jaar beschouwd en als zoodanig 
op de in artikel 6 bedoelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag tciegelaten. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, met mach
tiging van den ontvangei·, binnen acht dagen 
na afloop van het jaar, het voorhanden water
houdend calciumacetaat in de fabriek op te 
nemen, onverschillig of de bij het voorgaand 
artikel voorgeschreven opgaaf al dan niet 
reeds is ingeleverd. 

9. De ambtenaren zijn bevoegd om van het 
waterhoudend calciumacetaat, aangegeven tot 
inslag met vrijdom van het invoerrecht, de 
proeven te. nemen die zij voor een onderzoek 
noodig achten. 

De belanghebbende is verplicht de daarvoor 
bepoodigde flesschen te verstrekken. 

10. Onze Minister van Financien kan bij 
gebleken misbruik of poging daartoe, alsmede 
bij niet nakoming van de bepalingen van dit 
besluit, den belanghebbende de bevoegdheid 
tot verdere inslagen van wate:i-houdend · cal-

ciumacetaat met vrijdmp. van invoerrecht 
ontzeggen. 

11, Dit besluit treedt in werking . op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatscourant waarin het, 
geplaatst is. 

Onze ·Minister van •Financien is belast met· 
de. uitvoeril).g · van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staat.scourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift. 
zal worden gezond_en aan den Raad van State_ 

's-Gravenhage, den 24sten ·Februari 1915." 

WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, TREUB. 

(Uitgeg. ·5 J11aart 1915.} 

24 Februari 1915. BESLUIT, houdende verbod: 
van uitvoer van voederbieten, mangel
wortelen, knolrapen, kiJolrapen en paarde

. peen, oak in gedroogden toestand of · op· 
aridere wijze geconserveerd. S. 117. 

WIJ WILHELTuIINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het· belang van. den,. 
Staat noodig, is, den uitvoer van voederbieten,. 
~angelwortelen, knolrapen, koolrapen . en 
paa.rdepeen, ook in gedroogden toestand of op• 
andere wijze geconserveerd, te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministe.rs · van, 
Oorlog, van Financien . en van Landbouw,. 
Nijverheid en Handel van 22 Februari 1915; 
Kabinet, Litt. R22 ; 

Den Raad van State ·gehoord ·(advies van 
23 Februari 1915, n°. 47) ; 

Gezien het nader rapport van Onz.e voor
noemde Ministers van 24 Februari 1915, 
Kabinet, Litt. Q23 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eeni'.g artikel. 
De uitvoer van voederbieten, mangelwortelen, 

knolrapen, koolrapen en paardepeen, ook inc. 
gedroogden toestand of op andere w;jze gecon
serveerd is verboden van den dag der aikoµdi
ging van dit bs,sluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen ci.aarvan 
ontheffing te doen ·verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van clit besluit, da t in het StaatsblarJ.. 
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zal worden geplaatst en waarvan afRchrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. '' 

's Gravenbage; den 24sten Februari 1915. 
WILHELMINA. 

De J.Winister van Oorlog, BoSBOOM. 
De 1.Winister van Financien, TREUB. 1 

De Min. van La;,,dbouw, Nijrerlteid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 25 Ji'ebr. 1915.)_ ·: 

27 Febr11ari 1915. BESLUIT, boudende verbod 
,an uitvoer van aardappelrneel. S. 118. 

(Tek9t als S. 117.) 

1 Maart 1915. ARREST van den Hoogen Raad. 
lJe WetgeYer heeft bij de samenstelling 

·van de Begrafeniswet zich gesteld op bet 
standpunt, dat lijkverbranding riiet zou 
zijn geoorloofd. · 

Die bedoeling hee£t in de .wet· geen uit
drukking gevonden; immers een uitdruk
kelijk veibod van verbranden wordt daarin 
niet aangetroffen. 

Dit verbod ligt ook niet opgesloten in 
bet absoluut gebod tot begraven van art. 1, 
1° lid cler Beg_rafeniswct. 

(Begrafeniswet art. 1; 1° lid.r 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissinge~, 
C. 0. Segers, H. Hesse en Jbr. Rb. Feith. · 

·De ·officier van Justitie bij de Arr.-Recbtbank 
te Haarlem, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van die Rechtbank van 26 October 1914, 
houdende bevestiging in_ hooger beroep van eel), 
vonnis van den Kantonrechter aldaar de dati:i 
9 September 1914, waarbij D~. P. K- v. L., 
50 jaar, arts, geboren te Middelburg, wonende 
te 's Gravenhage, ten aanzien van het hem 
ten laste gelegde is· ontslagen van alle rechts
vervolging, aclvocaat· van gerequireerde Mr .. 
P. Rink, 's Gravenhage. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal M~. 
· Besier. 

Bij inleidende dagvaarding was aan beklaagde 
ten laste gelegd, dat hij in de gemeente Velsel\ 
op· den 1 April 1914 het lijk van den in deii 
nacht van 26 op 27 Maart 1914 te Schiedam 
overleden persoon Dr. C. J; V., in het cremato, 
rium, gelegen bij de begraafplaats Westerveld 
te Driehuizen, gemeente Velsen, heeft verbrand', 
door in opdracht van Mr M. ·J. M., schoonzoon 
en executeur-testamentair van gemelden over; 

ledene, dat lijk, hetwelk zich bevond in een 
hermetisch gesloten i'inken kist, te plaatsen in 
een oven, welke tot zeer groote bitte was verhit, 
zoodat na eenigen tijd van dat lijk niets meer 
over was dan asch en een weinig verkoolde 
beenderen, waarna hij, beklaagde, die over
blijfselen, nadat zij waren afgekoeld en bijeen
vergaderd, heeft geplaatst in een houten kistje 
en dat kistje in eene nis van den kelder van het 
bovengenoemde crematorium heeft bijgezet ; en 
zoodoende. heeft verhinderd en onmogelijk 
gemaakt, dat het lijk van dPn hierboven ge
noemden overleden persoon is begraven in eene 
gesloten kist op· eene begraafplaats, overeen
komstig de .wet van 10 April 1869 (S. 65) 
aangelegd of volgens de overgangsbepalingen 
van die wes toegeiaten. - Ook in deze zaak 
is bij het- in hooger beroep bevestigde- vonnis · 
het ten laste gelegde met beklaagde's schuld 
daaraan bewezen verklaard, <loch is hieronder 
blijkens eene latere overweging niet begrepen 
het verbinderen en oninogelijk maken der 
begraving, hetwelk niet tot het feitelijke dee] 
der telastelegging werd gerekend. 

En ook in deze zaak is het bewezenverk]aarde, 
bij het ook in zooverre bevestigde vonnis des 
K'antonrechters niet strafbaar geacht en de 
beklaagde mitsdien van alle· rechtsvervolging 
ontslagen, en zulks op grond dat art. 1 der Wet 
van-10 Apri]l869 (S. 65) we! in art. 1 het gebod 
bevat, dat elk overleden persoon zal worden 
begraven, doch niet een verbod om zoodanige 
persoon te verbranden en dat - daargelaten 
of· bij die wet bepaalde personen met de zorg 
voor het begraven zijn belast - de beklaagde 
in ieder geval niet· tot die ·persimen beboorde. 

Hiertegerr richt de heer reqliirant, ofschoon 
hij zich weder persoonlijk met deze opvatting 
kan vereenigen, 'bij tijdig _ingediende memorie 
het volgende middel van cassatie: ,,Verkeerde 
toepassing van art. 247 j0 • 256 en 216 Sv. 
door niet-toepassing van art. 41 sub 1 der 
We\ van 10 April 1869 (S. 65) in verband met 
art. 1, 1 e lid der vermelde wet.". 

Ook in deze zaak kan ik medegaan met het 
betoog in het bevestigde vonnis van den Kan
tonrechter; Inderdaad is het verbranden van 
een lijk op zich zelf nergens strafbaar gesteld. 
En we! ligt in deze handeling opgesloten het 
verhinderen · der· begraving van de overleden 
persoon, met wien immers de na verbranding 
overblijvende asch en beenderen geenszins 
kunnen worden gelijkgesteld, <loch daarmede 
is nog niet gezegd, dat zoodanige verbrariding 
· zou opleveren de overtreding van het gebod 
van begraving. Het zou misschien kunnen ~· 
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worden geconstrueerd als middellijk daderschap 
dier overtreding, in zoo.verre. als het den voor 
het begraven verantwoordelijken persoon door 
overmacht dwingt · dit gebod te overtreden, 
cloch - daargelaten dat in de onderhavige 
telastelegging zoodanige constructie niet is 
te lezen - zoodanige poging zon st<:>eds moeten 
afstuiten op de ii:t de vorige zaak door mij 
betoogde omstandigheid, dat de wet voor ,het 
begraven niemand strafrechtelijk aansprakelijk 
stelt. Waar geen onmiddellijke dader is, kan 
natuurlijk van middellijk daderschap geen 
sprake zijn. En mocht mijne opvatting van 
de Begrafeniswet onjuist zijn en deze we] 
sommige nabestaanden voor het niet-begraven 
aansprakelijk stellen, dan zal het verbranden 
van ee~ lijk stellig niet als middellijk daderschap 
van bet niet begraven kunnen worden be
~chouwd, .omdat dit dan wel steeds juist door 
den aansprakelijken nabestaande zal zijn uit
gelokt, hetgeen alle· gedachte aan te dieus 
opzichte bestaande overmacht uitsluit. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge .Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fentener van Vlissingen ; 
· Gelet op het middel van cassatie door den 

;requirant voorgesteld bij memorie : (zie cone!. 
adv.-gen.); 

·O. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij in de 
gemeente Velsen op 1 April 1914 het lijk van 
den in den _nacht van 26 op 27 Maart 1914 te 
Schiedam overleden persoon Dr .. c· J. V. in 
het crematorium, gelegen bij d{l begraafplaats 
,,vVesterveld" te Driehuizen, gemeente Velsen, 
heeft verbrand, door ·in opdracht van Mr. 
l\lL ,J. l\f., schoonzoon en executeur-testamentair 
van gemelden overledene, dat lijk, hetwelk 
zich bevond in eene hermetisch gesloten zinken 
kist, te plaatsen in een oven, welke tot zeer 
groote hitte was verhit, zoodat-na ·eenigen tijd 
van dat lijk niets meer over was dan ascb en 
.een weinig verkoolde beenderen, waarn~ hij, 
beklaagde, die overblijfselen, nadat ·zij waren 
afgekoeld en bijeenvergaderd, heeft geplaatst 
in een houten kistje en dat kistje _in eene nis 
~,:an den kelder van het bovengenoemde crema
torium heeft bijgezet ; - en zoodo.ende heeft 
verhinderd en. onmogelijk gemaakt, dat het 
lijk van den bierboven genoemden overleden 
persoon is begraven in eene gesloten kist op 
_eene begraafplaats overeenkomstig de Wet 
van 10 Apri]l869 (S. 65) aangelegd, of_ volgens 

de overgangsbepalingen van die wet toege
laten; 

0. dat de Kantonrechter, a:j.nnemende, _ dat 
bet slot der telastelegging, beginnende met 
de woorden ,,en zoodoende heeft verhinderd 
en oninogelijk gemaakt" niet behoort tot het 
feitelijk dee] der dagvaarding en derhalve 
'buiten beschouwing kan blijven, de aanklacht 
bewezen heeft verklaard, doch den gerequi
reerde ter zake daarvan heeft ontslagen van 
alle rechtsvervolging, welke uitspraak bij bet 
bestrederi vonnis in hooger beroep is bevestigd ; 

0. dat zoowel de Kantonrechter als de Recht
bank het uitgesproken ontslag van rechtsver
volging doen steunen ·op <lezen grond, dat, al 
bl(jkt zoo uit de woorden ali, uit de geschiedenis 
der Begrafeniswet, dat de bedoeling des wet-. 
gevers niet is geweest bet verbranden van lijken 
toe te laten, verzuimd is deze bedoeling om 
te zetten in een uitdrukkel(jk verbod met een 
strafbepaling op de ov<'rtreding daarvan ; -
dat toch art. 1, 1° lid der Wet zoodanig verbod 
niet inhoudt, daar hierin a·lleen wordt geboden, 
dat ieder lijk begraven zal worden, welk gebod 
niet dezelfde strafrechtelijke gevolgen kan 
hebben als een verbod om te verbranden zou 
hebben gehad ; 

0. dat het middel tegen dit betoog is gericht 
en bij de toelichting daarvan wordt aangevoerd, 
dat art. 1 der Begrafeniswet, hetwelk een 
absoluut gebod geeft tot begraven, daardoor 
tevens inhoudt een algemeen verbod van toe
passing van eenige andere behsndeling van een 
lijk, dus ook van crematie, en dus overtreding 
van dit- verbod, ook wordt getrcif!en door de 
strafbepaling van art. 41, 1°. der Wet; 

dat ten bewijze, dat verbranding door de 
_wet wordt uitgesloten nog wordt verwezen 
naar het 2• lid van art. 1, waarin ~ls uitzonde
ring op den algemeenen regel van het 1 e lid, 
slechts wordt toegelaten, lijken te ontleden of te 
bowaren. zulks op verzoek van de in de 2• alinea 
vermelde personen en met verlof van den 
burgemeester, zoomede naar hetgeen de ge
schiedenis dier alinea omtrent do strekking 
daarvan leei;t ; 

0. te dien aanzien : 
dat in bet vonnis van den Kantonrechter, 

hetwelk bij de bestreden uitspraak werd beyes
tigd, op alleszins juiste gronden is aangenomen - ' 
dat · de wetgever bij de samenstelling der 
Begraf,miswet zich ·heeft gesteld op bet stand
punt, da t lijkverbranding niet zou zijn geoorloofd; 

dat in dat vonnis e.venzeer terecht is beslist, 
dat die bedoeling in de wet geen uitdrukking 
heeft gevonden ; 



117 1 MA AH T. 1915 

dat daarin immers een uitdrukkelijk verbod 
van verbranden niet wordt aangetroffen ; 

dat nu wel bij het middel wordt beweer'<l, 
dat <lit verbod zou zijn opgesloten in het 
abscluut" gebod tot begraven, neergelegd in 
art. 1, 1 e lid, <loch ten onrechte; 

dat toch, om nit een gebod, hetwelk werd 
bedoeld als gericht tot bepaalde personen om 
te zorgen voor het begraven van een ovet
ledene, waartoe zij in zekere betrekking hebben 
gestaan, af te leiden een voor alien geldend 
verbod om hot lijk van <lien overledene een 
andere behandeling te doen ondergaan, en dan 
de strafbepaling op niet-naleving van het gebod 
tevens toepasselijk te ,verklaren op de over
treding van het daaruit afgeleide verbod, een 
methode van wetsuitlegging moet worden 
gebezigd, die in strafzaken zeker niet is geoor
loofd; 

dat dus het middel is ongegrond ; 
Verwerpt bet beroep. (Ned. Jur.) 

l lJfaart 1915. ARREST van den Hoogen l{aacl. 
Art. 1, 1• lid der Begrafeniswet heeft. 

niet slechts de strekking de wijze te rege
len, waarop gehandeld moet worden,'indien 
er begraven wordt, rn,uu· dit voorschrift 
bepaalt v66r alles, dat behoudens de in 
het, 2• lid genoemcle uitzoncleringcn elk 
overleclen persoon - waaroncler met juist
heid is verstaan elk lijk - moet woi'den 
begraven. 

Aan <lit voorschrift wordt niet volcluun, 
wanneer, na verbrnnding van het lijk, de 
overgebleven ~sch en de uitgegloeide

0 

been
deren ~vorden begraven. 

De wetgever heeft verzuimd de persorien 
uan te wijzen, die met de zorg voor het 
begraven worden belast, zoodat wegens 
niet-naleving van bet voorschrift van art. 1, 
l• lid der Begrafeniswet niemand straf
rechtelijk aansprakelijl~ lrnn warden gesteld. 

(Begrafeniswet art. 1, l<; lid.) 

Voorzitter: Mr A. M. B. Hanlo .. 

Raden': Mrs. A. Fentener van Vlissingen,. 
C. 0. Segers, H. Hesse en Jhr. Rb. Feith, 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Haarlem, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van die Rechtbank van 26 October 1914, 
boudende bevestiging in booger beroep van een 
vonnis van den Kantonrechter aldaar de dato 
9 September 191:4, waarbii Mr. M. J. M., 61 jaar, 
gepensionneerd lpdisch ambtenaar, geboren te 
Batavia, wonende te· 's Gravenhage, ten aanzieri 

van het hem ton laste gelegde is ontslagen van 
alle rech~svervolging, advocaat van gerequi
reerde Mr. P. Rink, 's Gravenhage. , 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij inleidende dagvaarding was aan be-· 
klaagde ten laste gelegd, dat hij in de gemeente 
Velsen op den 1 April 1914, als ·scboonzoori, 
en executeur-testamentair ;an den in den 
nacht van 26 op 27 Maart 1914 te Schiedam 
overleden persoon, Dr. C. 'J. V., het lijk van zijn 
overleden scboonvader, hetwelk was geplaatst 
in een hermetisch gesloten zinken kist, heeft 
doen vervoeren naar het crematorium, gelege·n 
bij de begraafplaats Westerveld te Driehuizen, 
gemeente Velsen, en aldaar ter verbranding 
heeft achtergelaten na opdracht gegeven te 
hebben aan de vereeniging voor ·Facultatieve 
Lijkverbranding om dat lijk aldaar te ver
branden, ,.tan welke opdracbt in den namiddag 
van den 1 April 1914 is voldaan door bet 
plaatsen van •dat lijk in een. tot groote hitte 
verhitten oven, zoodat na eenig~n tijd niets 
meer van dat lijk over was dan asch en een 
weinig verkoolde beenderen, welke overblijf
selen zijn geplaatst in een kistje, dat in een 
kelder van het bovengenoemde crematorium 
iR bijgezet ; · en zoodoende heeft verhinderd ell' 
onmogelijk gemaakt, in ieder geval niet heeft 
zorg gedragen, dat bet lijk van zijn overleden 
schoonvader · is begraven in een gesloten ki~t 
op eene begraafplaats overeenkomstig de wet 
van 10 April 1869 (S. 65) ,aangelegd of volgens 
de overgangsbepalingen van die wet toegelaten. 
- Bij het in hooger beroep bevestigde vonnis 
werd het ten laste gelegde met beklaagde's 
scbuld daaraan bewezen verklaard. Echter 
is blijkens een latere overweging bieronder niet 
begrepen het verhinderen en onmogelijk maken 
van het begraven, betwelk niet tot het feitelijke 
dee! der telastf'llegging ;werd gerekend. En 
het vonnis der Rechtbank, hoewol dat van den 
Kantonrechter bevestigende, ook voorzooveel 
betreft de bewezenverklaring van het ten laste 
gelegde, wijkt toch in zijn ove;_wegingen eenigs
zins van bet bevestigde vonnis af, door de 
meening uit te spreken, dat ook het niet-zorg
dragen voor het begraven niet tot bet feitelijk 
ten lasto gelegde gerekend moet worden. 
Dit verschil maakt intusschen niets uit, <l,aar 
het duidelijk is, dat wie op den vijfden <lag na 
he,t overlijden het lijk van de overleden persoon 
achter laat om verbrand te warden, wanneer die 
verbranding volgt, daardoor. tevens niet zorg 
draagt, dat deze v66r of op <lien vijfden dag 
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wordt · begraven, indien althans de. na ver
branding overblijvende asch en· beenderen niet 
kunnen worden beschouwd als ,,de overledeu 
persoon", h~tgeen m. i. op juiste gronden in 
's Kantonrechters vonnis wordt betoogd. 

Het alzoo· bewezen verklaarde werd: zoowel 
in 's Kantonrechters vonnis als. in dat van de 
Recht bank niet strafbaar geacht en de beklaagde 
,mitsdien_ van alle rechtsvervolging ontslagen," 
op grond, dat de ,vet van 10 April 1869 (S. 65), 
in art. 1 het gebod bevattend, dat elk overladen 
persoon zal worden begraven, echter - be
houdens in-een geval, dat zich hier niet voordoet 
~ verzuimd heeft aan te wijzen, wie voor het 
niet-begraven aansprakelijk gesteld kan warden. 

Hiertegen richt de heer requirant, ofschoon 
hij zich persoonlijk met deze opvatting veree
nigt, ten einde een uitspraak van Uw College 
uit te lokken, bij tijdig ingediende memorie het 
volgende middel van cassatie: ,,Verkeerde 
toepassing van art. 247 j0 • 256, 216 Sv. door 
niet-toepassing van art. 41 sub 1 der Wet van 
10 April 1869 (S. 65) in verband met art. 1, 
1 e lid der Begrafeniswet." 

0ok ik kan mij met het betoog in het beves
tigde vonnis van den Kantonrechter vereenigen. 
Wei is waar vloeit. uit art. 1, 2° lid, zoowel 
als uit de artt. 9 en 37 der Begrafeniswet, 
voort, dat de wetgever is uitgegaan van de 
meening, dat de zorg voor het begraven rust 
op. de nabestaanden van den overledene, eene 
meening, die in overeenstemming is met de 
opvattingen van het overgroote dee] der be
volking van ons land, hoewel nag hier en daar 
oude zeden meebrengt, dat de geburen zich met 
het ·begraven belasten, .zooals blijken kan uit, 
een arrest van het Hof te Leeuwarden van 
29 December 1876 (W. 4078). Dach dat de 
wetgever hierin meer dan een zedelijke. ver
plichting, een . door bij. zijn wet bedreigde 
straffen te handhaven en door de verschillende 
nabestaanden in de. volgord~, waarin art. 1, 
2° lid hen opnoemt, te vervullen _rechtsplicht 
zou hebben gezien, dit kan ik uit de aange
haalde · artikelen niet afleiden. Reeds hierom 
niet, omdat in die verschillende voorschriften 
die nabestaanden telkens op verschillende, 
elkander · niet dekkende wijzeri worden aan
gegeven, en _omdat hunne opsomming, waar zij 
het volledigst is, nl. in art. 1, 2° lid, door de 
opn_eming van ,,diegenen, die anderszins voor de 
begrafenis te zorgen hebbe~" zoo vaag is, 
dat niet mag warden aangenomen, dat_de wet
gever kan hebben bedoeld, hun daar eenigen 
rechtsplicht· op te leggen. 

Dit wat de wet betreft. Doch zelfs indien 

daaruit we! eene aansprakelijkheid ten opzichte 
van het niet-begraven voortvloeide voor ·de 
art. 1, 2° lid in een bepaalde volgorde opge
noemde personen, dan zou toch in het onder
havige geval een veroordeeling van d·en be
klaagde niet kunnen volgen, omdat hem w_el 
is. ten laste gelegd, dat hij een schoonzoon, dus 
een meerderjarige aanverwant, van den over
ledene was, doch niet, dat hij de naaste ter 
plaatse van ·het sterfgeval aanwezige meerder
iarige bloed- of aanverwant is geweest, en dat 
de in de· opsomming hem v66rgaande echt
genoote van den overledene heeft ontbroken. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fentener van Vlissingen ; 
Gelet op het. middel ·van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij memorie : (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0., dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij in 
de gemeente Velsen op 1 April 1914, als schoon
zoon en executeur-testamentair van den in 
den nacht van 26 op 27 Maart 1914 te Schied.am 
overleden persoon Dr. C. J. V., bet lijk van zijn 
overleden schoonvader, hetwelk was g~plaatst 
in een hermetisch gesloten zinli:en kist, heeft 
doen vervoeren naar bet crematorium, ge!egen 
bij de begraafplaats Westerveld te Driehuizen, 
gemeente Velsen en aldaarter verhranding heeft 
achtergelaten na opdracht gegeven te hebben 
aan de vereeniging voor Fa?ultati_eve Lijkver
branding, -om dat lijk aldaar te verhranden, 
aan welke opdracht in den namjddag van 
1 April 1914 is voldaan, door bet plaatsen van 
dat lijk in een tot groote hitte verhitten oven, 
zoodat na eenigen tijd niets meer van dat lijk 
over was, dan asch en een weinig verkoolde 
beenderen · welke overblijfselen zijn geplaat,st in 
een kistje, · dat in een kelder van hPt boven
genoemde crematorium is bijgezet, ·en zoo
doende verhinderd en onmogelijk gemaakt, in 
ied<'r geval niet· hoeft zorg gedragen, dat bet 
lijk van zijn overladen schoonvader is begraven 
in eene gesloten kist op eene begraafplaats, 
overeenkomstig de wet van 10 Ap1il 1869 
(S .. 65) aangelegd, of volgens de overgang~
bepalingen van die wet toegelaten ; 

0., dat de Kantonrechter, na te hebhen 
beslist, da~ wat in de dagvaarding is ten laste 
gelegd betreffende bet verhinderen en bet· 
onmogelijk · maken van bet hegraven, niet tot· 
het feitelijk gedeelte kan ger':)kend .worden en 
derhalve buiten beschouwing kan blijven, rle 
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aanklacht bewezen beeft verklaard, docb den 
gerequireerde ter zake daarvan beeft ont
slagen van alle recbtsvervolging, welke . uit
spraak bij bet bestreden vonnis in booger 
beroep is bevestigd ; 

0., dat zoowel de Kantonrechter als de 
Rechtbank het uitgesproken ontslag van recht~
vervolging in hoofdzaak- doen steunen op deze;1 
grond, dat, waar het verbranden van een lijk 
bij geen enkele wetsbepaling is strafbaar gesteld, 
alleen art 41, 1°. der Begrafeniswet in aari
merking zou kunnen komen om .op het .ten laste·. 
gelegde te worden toegepast ; 

dat echter veroordeeling krachtens deze 
-bepaling is uitgesloten, omdat daarb:ij we! 
,;traf wordt bedreigd tegen overtreding van 
art. 1 der Wet, betwelk in zijn eerste lid inhoudt 
het voorschrift, dat ieder' lijk moet worden 
begraven, doch dat de wetgever verzuimd heeft 
-de personen aan te wijzen, die met de zorg 
voor het begraven worden belast en dus wegens 
niet-naleving van . het voorschrift niemand 
.strafrecbtel:ijk aansprakel:ijk- ·kan worden ge
steld; 

O. dat bet middel zich richt tegen dit betoog 
~n daarbij beroep wordt gedaan op het tweede 
Hd van art. 1, waarin, in verband ciok met het 

· bepaalde in de artt. 9 en 37 der Wet de personen, 
·op welke de verplichting tot het begraven rust, 
duidelijk zouden zijn aangewezen ; 

b. dienaangaande ·: 
dat in bet door de Rechtbank bevestigde vori

nis van den Kantonrechter op goede gronden 
is aangenomen, dat art. 1, I• lid, der Begrafenis.• 
wet niet slecbts de strekking heeft de w ijze te 
regelen, waarop · gehandeld moet worderi, 
indien er begraven wordt, maar dit voorschrift 
v66r alles bepaalt, dat, behoudens de in het 
2e lid genoemde uitzonderingen, elk overleden · 
persoon.- waaronder met 3uistheid is verstaan : 
elk lijk - moet worden begraven ; 

dat evenzeer terecht is aangenomen dat aan 
dit voorschrift niet wordt voldaan wanmier, 
na verbranding van bet lijk, de overgebleven 
asoh en uitgegloeide beenderen worden be
graven; 

dat de Hoogl) Raad zich voorts ook vereenigt 
met- bet betoog, bierboven weergegeven,. dat; 
hoewel ten aanzien van voorschreven punten 
!iet verweer van den gerequireerde moet worde1j 
verworpen, een veroordeeling ter zake van het 
,bewezenverklaarde toch niet kon v~lgen ; · 

dat tegenover dit betoog bij het middel 
vruchteloos steun wordt gezocht in de artt. I, 
2e lid, 9 en 37 der Begrafeniswet ; 

dat toch art. 9 slecbts voorschrijft, dat, 

ingeval voor bet begraven niet door de aldaar 
genoemde personen of instellingen wordt 
gezorgd, daarin door den burgemeester wordt 
voorzien, waaruit niet meer kan worden gelezen, 
dan dat de wotgever die personen.en instellingen 
allereer~t tot de zorg voor bet begra ven geroepen 
acht, <loch waarbij die zorg hun nog niet als 
wettel:ijke plicht is opgelegd ; . 

dat art. 37, regelende de betaling der begra-. 
feniskosten, een geh~el aridere materie betreft 
dan bet begraven zelf en zich zeer we! Jaat 
denken, -dat ·ae zorg voor het eene op andere 
personen rust dan die voor het andere ; 

dat ook tevergeefs beroep wordt gedaan 
op het 2e lid van art. 1, waarin immers alleen 
wordt bepaald, wie zich tot den burgemeester 
kunnen wenden om een verlof te verkrijgen tot · 
ontleding of bewaring, geenszins wie krachtens 
de wet tot begraven zijn _verplicht; 

dat de gehoudenheid ·om daarvoor te zorgen 
zeker niet met zoovele woorden aan de daar 
genoemde personen is opgelegd; maar zij ·ook 
niet mag worden- afgeleid uit de 'omstandig- ' 
heid, dat in. het artikel na opsomming van 
andere personen, worden genoemd : ,,diegenen, 
die anderszins voor de begrafenis te zorgen 
hebben".; dat immers in vroegere ontwerpen.der 
Begrafeniswet te dezer plaatse slechts werd 
gesproken van diegenen, die voor de begrafenis 
,,zorgen" en daardoor dus alleen zij werden 
aangeduid, die los van iedere verplichting, zich 
metterdaad met de begrafenis bezig houden, 

-terwijl uit niets blijkt, dat de uitdrukking 
,,zorgen" werd vervangen door ,,te · ,iorgen 
hebben" om daardoor den wettelijken plicht 
tot begra ven nader te regelen ; 

dat de uitdrukking ,,die anderszins voor de 
begrafenis te zorgen hebben" veeleer de meening 
versterkt, dat bet bier niet gold bet. opleggen 
van een last, omdat· met die· woorden wordt 
gedoeld op bestuurderen · van diaconieen en 
armbesturen, op personen door den overledene 
bij testament met de zorg voor zijne begrafenis 
belast of die bij overeenkomst zich daartoe 
hebben verbonden, op geburenen gilde ·genooten, 
die krachtens oud gebrnik de begrafenis plegen 
te verrichten, van al welke personen we! kan 
worden aangenomen, dat.odk zij van den burge
meester een verlof tot ontleding of bewaring 
kon'den verkrijgen, <loch zeker niet, dat de 
wetgever bun zou hebben willen opleggen een · 
verplichting, wier nakoming door strafbedrei
ging kan worden afgedwongen; ' 

dat eindel:ijk de geschiedenis van het artikel 
de onjuistheid van bet middel aantoont, vermits. 
uit .al wat ten aanzien van art. 1, 2e · 'lid, zoo 
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· schriftelijk ·a]s mcindeling is verhandeld, blijkt, · 
dat· 'bet bij de vaststelling van deze bepaling 
niet.ging om het opleggen van een verplichting, 
maar. oin het v~rlee~en van 'een bevoegdheid ; 

dat dns het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

I Maart 1915. _BEsLUIT, betreffende vrijstel
ling van brief port in zake de: Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 en de Wet liou
dende instelling van raden van •beroep voor 
de direct~ belastingen, enz. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op -de. voordracht van Onzen Minister van 
· Wsterstaat van 26 Februari 1915, n°. 14,' af

deeling Posterijen en Telegrafie; 
Gelet op artikel · 1 van het Koninkliji, be

sltiit van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 284), 
gewijzierd bij dat· van 12 Jannari 1904 (Staats
blad ·.n°. 8), tot uitvoering van artikel 24 der 
wet :tot regeling der brievenposterij (Staatsblad 

_1908i n°. 316), ge,vijzigd bij de wet van 
27 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 427): 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vrijstelling van port .te verleenen 
A. inzake de Wet op de Inkomste11b,elas

ting 1914: 
· 1. voor de verzending van : 

formulieren voor aangifteb!ljetten do_o_r de 
ontvangers, der directe belastingen aan de be
lastingplich tigen ; 

·v;aarschuwingen. tot inlevering van uitge
reiktff aangiftebiljetten door de ontvariger, der 
directe belastingen aan de belastingplichtigen; 

·uitnoodigingen tot bet inleveren van aim
giftebiljetten en van· afschriften v·an balansen 
en van winst- en verliesrekeningen, door· de 
inspecteurs aan bestuurders of' beheerende 
vennooten van vennootschaj)pen, vereenigingen· 
en maatschappijen, als bedoeld in artikel lb 
der wet; 

uitnoodigingen tot het verstrekken van in
lichtingen onitrent ingeleverde aangiften of 
hezwaarschriften, door de inspecteurs of de 
voorzitters der schattingscommissien aaii de 
belastingsch uldigen ; 

. oproepingen van belastingschuldigen, die bet 
verlangen-- te · kennen geven ,v66r de uitspraak 
op hun bezwaarschrift te warden gehoord; 

uitspraken ·op bezwaarschriftep en verzoek
schriften ingediend bij den inspecteur; 

mededeelingen a,m belastingplichtigen van 
door den directeur am btshalve verleende ver
minderine;en of ontheffingen; 

verzoeken aan wcrkgevers tot het verstrek-
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ken van• loonopgaven volgens artikel 10'6 der 
wet, doo·r de inspecteurs; 

mededeelingen van feiten, die aanleiding 
geven tot navordering van belasting; door den 
inspecteur der directe belastingen of di~n de:r 
registratie. 

2. voor de briefwisseling over dienstzaken 
tusschen: · 

den voorzi\ter van elke schattings.commissie·. 
of comrriissie. van aanslag en .de leden dier 
commissien ; en 

de leden dier commissien· onderling. , 
B. inzake de Wet houdende instelling van 

raµen. van beroep voor de djrecte belastingen 
en· _vaststelli!::g van algemeene bepalingen lie
treffencle het beroep op die colleges.Sfl!atsblaci 
1914, ,n°. 564); 

1. • voor de verzending van : 
afschriften van beroepschriften en van ver

toogschriften, oproepingen, mededeel_i11gen van 
uitspraken en andere stukken door de secre
tarissen der raden van beroep voor de directe 
belastingen aan ·belastingplichtigen in verband 
met ingestelde beroepen ; 

oproej)ingen van belastingschuldigen tot aan
vulling Vl\n ingediende · beroepschriften, ,door 
de inspecteurs en directeurs - der directe be
lastingen ; · 

afschriften van beroep- en vertoogschrifte:O: · 
in cassatie, kennisgevingen en afschriften van 
arresten door den griffier van_ den Hoogen 
Raad aan belastingplichtigen. 
· .2. voor · de briefwisseling over dienst:.:aken 

tusschen: 
de· voorzitters en·. de secretarissen van de 

raden van beroep voor' de directe belastingei::t 
ei:t de directeu rs en inspecteurs der directe 
belastingen, alsmede de 'inspecteurs der. regis
·tratie; en 

·den· .voorzitter eri den secretaris van -elken 
raad van beroep en de ·leden en plaatsvervan
gende leden van dien raad. 

Onze Minister van ·Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afsclirift 
zal warden gezonden aan, Onze Ministers van 
l!'inancien en van J,ustitie .. · 

's Gravenhage, den lsten, Maart 1915. 
WILHELMINA . 

De Minister van- Watf?'staat, 0 .. LELY, 

2 Maart 1915. BESLUIT, houdende aanvulling 
van .de voorschriften omtrent het bepalen 
der sterkte van 11,zijn. S: 119 .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op· de voordracht· van Onzen Minister ., an 
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Financien van 12 Februari 1915, n°. 152, 
Accijnzen; 

Ge~ien artikel 54 der wet van 25 Juli 1871 
(Stafttsblad n°. 92) en artikel 3 der wet van 
4 Mei 1889 (Staa'shlad n°. 45); 

Den Raad van State gehoord (advie~ van 
2:3 Februari 1915, n°. 46) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
uoemden Mini~ter van 2ti Februari 1915, 
no. 64. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ee11 ig artikel. 

Aan artikel 1 van Ons besluit van 17 · April 
1901 (Staatsblad n°. 78) wordt het navolgende 
toegevoegd : 

W ordt in den te onderzoeken azijn de 
aanwezigheid van andere ·zuren vermoed, -dan 
wordt met geeigende middelen een onderzoek 
daarnaar ingesteld en de hoeveelheid dier zuren 
bepaald. Blijkt het vermoeden juist, dan 
wordt het aantal ciVP. normaal!oog, die noodig 

· zouden zijn geweest om deze zuren in de onder-
zochte proef -te neutraliseeren, in mindering 
gebracht van de toegevoegde hoeveelheid 
normaalloog, vooraleer de -hierboven bedoelde 
vermenigvuldiging wordt verricht. Mieren
zuur wordt echter ten deze met azijnzuur 
gelijkgesteld, zoolang de hoeveelheid niet meer 
bedraagt dan 10 gram per liter watervrij 
azijnzuur in den onderzochten azijn voor
handen. 

Onze Mini~ter van Financien is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal.worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 2den Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 16 1Waart 1915.) 

:2 JUaart 1915. BEsLUIT, houdende beslissing 
dat een op zich zelf staand feit - in casu 
een geval van mishandeling door een ge
meenteveldwachter - niet oplevert een 
,,verregaand plichtsverzuim", dat den be
trokkene krachtens art. 7 der Pensioenwet 
gem.-ambtenaren aanspraak op pensioen 
doet verliezen. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de uanvrage om pensioen 
van A. E. BOERMA te Helium, laatstelijk ge
meente-veld wachter te Slochteren ; 

Gezien bet ad vies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenHren van 7 Nov. 1914, 
.n°. 5; 

Den Raad nm State, enz. ; 

1915 

Overwegende: dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn bovenvermeld ad. 
vies Ons in overweging heeft gegeven op de 
aanvrage afwijzend te beschikken, daarbij nan
voerende, dat de belanghebbende bij besluit 
van Onzen Commissnris in de provincie Gro
ningen van 5 Nov. 1913, no. 11, 1• Afd., met 
ingang van 15 Nov. 1913 is ontslagen ;-dat uit 
de ontslag-acte blijkt dat hij is ontslagen wegens
verregaand plichtverzuim, .als hoedanig de 
mishandeling van een .arrestant, waarvoor hij 
bij vonnis van de Arron-dissements-Rechtb:mk 
te Groningen van 17 Juli 1913 tot 14 dagen 
gevangenisstraf is veroordeeld, is te 'JUU!ifi
ceeren; ,veshalve de Pensioenraad van oordeel 
is, .dat - hij, uit hoofde van bet bepaalde in 
.art. 7, 1° lid, der Pensioenwetgem.-ambtenaren 
1913, alle aanspraak op pensioen !weft verbenrd; 

d-it, nadat het advies van den Pensioenraad 
in afschrift aan den belanghebbende was mede
gedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen ge
geven, dat ·daarover het gevoeleu rnocht war
den ingewonnen van de Afdeeling van den Raad 

· van State voor de Geschillen van Bestuur, 
daarbij aanvoerende, dat hij niet juist acht de 
overweging van den Pensioenraad dat uit de 
ontslag-acte blijkt dat hij is ontslagen wegens 
verregaand plichtverzuim; dat toch in bedoelde 
ontslag-acte- slechts wordt aangehaald het feit 
dat hij wegens mishandeling bij vonnis van de 
Arrond.-Rechtbank te ·Groningen van 17 Juli 
1913 tot 14 dagen gevangenisstraf werd veroor
deeld; dat hij zich niet·lrnn vereenigen met de 
qualificatie door den Pensioenraad var. het feit, 
waarop evenvermeld vonnis werd gegrond, als 
een verregaand plichtverznim; 

0. dat het besluit van Onzen ·Commissaris 
in de provincie Groningen, heiwelk het ontslag 
van den appellant inhondt, overweegt, dat hij 
wegens mishandeling is veroordeeld tot gevan
genisstraf- en daarom niet in zijn ambt kan 
warden gehandhaafd; -

dat dit besluit dus niet van verregaand 
j:llichtverzuim van den . appellant melding 
maakt; 

•dat nu we! de veroordeeling, die tot het ont
slag van den appeilant heeft geleid, is gegrond 
op eene door hem in de uitoefening van zijn 
dienst gepleegde mishandeling, die doos de 
.Rechtbank als- bewezen-is•-aangenomen, 1mrnr 
dat cleze veroordeeling betreft een enkel, op 

· zicb zelf staand. feit, en, waar allerminst is 
gebleken dat de appellant, gedurencle den tijd 
dat hij zijne functie heeft uitgeoefend, aan 
-doorgaande tekortkomingen schuldig heeft ge0 

staan, dergeli,ik op zich zelf stnand feit niet 
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-oplevert zoodariig. verregaand plichtverzuim als 
is ·bedoeld in art. 1; lid 1, der Pen_sfoenwet 
gem.-ambtenaren 1913 en evenmin valt onder 
-een der - andere redenen in deze bepaling be-
-doe Id; 

dat dus de _appellant, zoo hij overigens aan
•Spraak 'kan- maken-op pensioen, deze.aanspraak 
niet, zooitls- door den P.ensioenraad wordt 
.aangenomen, -heeft' verbeurd: 

O. w·at aangaat het .bestaan van deze ·aan
spraak, dat de diensttijd · enz. ; 

· Hcbben -goedgevonden en verstaan ·· 
- _ Aan A, E. BOERMA te Hellum, Ia·atstelUk 
gemeente-veldwachter te Slochteren, met in
gang van 15 Nov. 191S een jaarlijksch pensioen 
-toe te kennen van f 243. ·(Gem.-stem.) 

, 3 Maart 1915 .. , BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van koper en koperlegeeringen; als 
grondstof en bewerkt, tenzij gebruikt als· 
onderdeel -van eenig vervaardigd artikel, 
waarvan koper of koperlegeering geeii 
hoofdbestanddeel yormt. S. 120. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang v:an den -

Staat noodig is, den uitvoer van Koper en 
Koperlegeeringen als grondstof en bewerkt, 
-tenzij gebruikt als onderdeel van eenig vervaar
_digd ,artikel, waarvan koper of koperl~geering. 
geen hoofdbestanddeel vormt, te verbied~n; 

Gezien d_e wet van 3 Augustus 1914 '(Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers · van 
_ Oorlog, van Financien _ en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 18 Februari -1915, 
Kabinet, litt. S20 ; 

·Den Raad van State gehoord (advies van 
20' Februari 1915 n°. 3); 

Gezien het nade~ ·rapport van 0nze voor
noemde Ministers van 2 Maart 1915; Kabinet, 
litt. X25 ; 

Hebbe~ goedgevonden en verstaan, onder 
intrekking van Onze Besluiten van: 9 October. 
1914 (Staatsblad n°. 476) en van 17 November 
1914 (Staatsblad n°. 537), te bepalen: _ 

_ Eenig artikel. 
De uitvoer van. Koper en_ Koperlegeeringen · 

•als grondstof -en- bewerkt, :tenzij gebruikt als 
onderdeel van·_: eenig vervaardigd , artikel, 
waarvan koper ,of koperlegeering geen hoofd
bestanddeel vormt, is verboden. van den_ dag 
der afkondiging van dit besluit.-

Of· van eenig vervaardigd- artikel koper of 
koperlegeering een hoofdbestanddeel vormt, 
wordt zoo · noodig door Onzen Minister ,van 
Financien beslist. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere g~vallen daarvan· 
.ontheffing te doen verleenen .. 

Onze- Ministers van Oorlog, van Financien
en van Landbouw, Nijverheid · en Handel zijn, 
ieder -voor zooveel hem betreft, belast met- de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
-zal worden · geplaatst ·en waarvan afschrift ·. zal 
worden gezonden aan den Raad van State . 

's Gravenhage, den 3den Maart 1915. 
WILHELMrn-A. 

De. Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De J.Winister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 4 Maar't 1915.) 

. 3 Maart 1915 .. BESLUIT, _tot wijziging•van het 
Koninklijk Besluit van 3 ~ugustus 1_914 

" (Staatsblad n°. 371). S. 121. ·. · 
WIJ' WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van. -Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 18 Febtuari 1915, 
Kabinet, Litt. T20 ; _ 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Februari 1915 n.0 : 4); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
rnlemde Ministers van 2 Maart 1915, Kabinet, 
Litt. Z25 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met in-. 
'trekking van bet Koninklijk besluit van 21 · Au
gustus 1914 (Staatsblad n°. 419), ·te bepalen: 

In het Eenig Artikel van het Koninklijk 
.besluit van 3 Augustus 1914 (8taatsblad n°. 37-1) 
wordt, iri plaats .van : ,,leder'', gelezen : ,,leder 
en daarvan vervaardigde _artikelen". 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van·Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn, 
iedei voor zooveel hem- betreft, b_elast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zai worden geplaatst en waarvan -afschrift zal 
-word_en gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 3den l\faart 1915. 
WILHELMINA. 

De' Minister van Oorlog, BosBOOM. 
- . De 1Winister··vrin · Financien, TREUB._ 

De Min. ·van Landbouw, Nijverhei_d en Handel, 
, . POSTHUMA. 

(Vitgeg. 4 1Waart 1915.) 

3 JJ!Jaart 1915. BESLUIT, h~udende verbod van 
uitvoer van alle in blik· of andere lucht
dichte verpakking _verduurzaamde vleesch
wa:ren en 'levensmiddelen, in welke vleesch 
is verwerkt.- S. 122. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van alle in blik d'f 
.andere luchtdichte verpakking verduurzaarnd.e 
vleeschwaren en levensrniddelen, in welke 
vleesch is verwerkt, te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en· van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 27 Januari 1915, 
Kabinet; Litt. IJ9 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Januari 1915, n°. 2); 

Gezien het nader rapport van • Onze voor
noernde Ministers van 2 Maart 1915, Kabinet, 
Litt. IJ25 ; 

Hebben goedgev~nden en verstaan te 
. bepalen: 

Eenig wrtikel. 
De uitvoer van alle in blik of andere lucht

dichte verpakking verduurzaamde vleesch, 
waren en Jevensmiddelen, in welke vleesch is 
verwerkt, is .verboden van den dag der afkou
diging van dit besluit. 

Wij behouden Ons _voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van ·Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal .warden geplaatst en waarvan afachrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenbage, den 3den Maart 1915. 
WILHELl\HN A. 

De Minister van Oorlog, BosBOOili. 
-De Minister-van Financien, TREUB. 

De 1rlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg 4 Maart 1915.) 

4 Maart 1915. BESLUIT, . houdende verbod 
van uitvoer van cichorei in elken vorm 
( daaronder • begrepeu cichiJreiwortelen) en 
peekoffee. S. 123. 

{Tekst als S. 122.) 

4 Maart 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van levende schapen. S. 124. 

(Tekst als S. 122.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en v_an Landbouw, 
.Nijverheid en Handel van 2 Maart 1915, 
Kabinet, Litt. W25 ; 

Den Raad van State gehoord (advies v~n 
2 l\faart ·1915, n°: 46); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde :Ministers van 3 Maart 1915, Kabinat, 
Litt. N26 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Het Eenig artikel ·van Ons besluit van 

7 Augustus 1914 (Staatsblad 'n°. 401) wordt 
gelezen: 

De uitvoer van munitien, buskruit en onder
deelen van munitie is verboden van_ den dag 
der afkondiging van dit Besluit. , 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijz6ndere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

· Onze Ministers ·van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast · met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden geplaatst en waarvan afachrift zal 
warden · gezonden aan , den Raad van State. 

's Gravenhage, den 4den Maart 1915. 
, WILHELMINA. 

De 11,f inister van Oorlog, BosBOOM. 
De 1lii1iister van FinanciP.n, TREUR. 

De Min. ran Landbonio, Nfiverheul en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 4 Maart 1915.) 

4 .JfarA-rl 1915. BE.SLUIT, houdende verbod van 
vervoer van onderscheidene artikelen van 
uit het gebied van eenige gemeenten naar 
het overige gedeelte des Rijks. S. 126. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in bet belang van den 

Staat noodig is het venoer van somu•ige 
artikelen van uit het gebied van de na te noemen 
gemeenten naar het overige ~edeelte des Rijks . 
te verbieden ; 

Gezien de wet •van 3 Augustus 1914 (8taal8-
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onz~ Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 1 Maart 1915, 
Kabinet La. V25 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 JJfaart 1915. BESLUIT, houdende wijziging 2 Maart 1915; n°. 29); 

.van het Koninklijk besluit van den Gezien het nader rapport van Onze voor-
7den Augustus 1914 (Staatsblad no. 401). [ noemde Ministers van 3 Maart 1915, Kabinet, 
S. 125. Litt. P. 26 ; 
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Hebben goedgevonden en ,verstaan te, Gedep. Staten bezwaren zijn ingekomen onder 
bepalen: · ·ander()n vai:i .Jon.ANNA JAcOBA:BoRsKI, wed.• 

Eenig artikel. 
Het vervoer van bout- en andere bouw

materialen, tin, lciod, ijzer, koper, motor- en 
smeerolieri. en· van .i erktuigen eri gereed
schappen van uit het gebied der genieenteil 
Alblasserdam,Capelleaan denIJssel, Dordrecht, 
Hendrik-Jdo-Am bacht, IJsselmo:r,de, Krimpen 
aan de Lek, Krimpen aan den LTssel, Lekker
kerk, · Nieuwlekkerlan:d, Papendrecht, Rid
derkerk, Zwijndrecht en Op-' .. en Neer-Andel 
naar het overig~ · gedeelte -des Rijks is, totdat 
hieromtrent nader door Ons zal warden beslist, 
verboden, voor zoover dit door den Minister 
van· Oorlog noodig wordt geoordeeld. 

Onze Ministers van Oorlog, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Financien zijn, 
ieder ,oar zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering-van·dit Besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal warden geplaatst '.en 
waanan afacbrift zal warden gezonden: aan 
den Raad van State.' 

's Gravenbage; den 4den l\iaart 1915. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Oorlog, BoSBOOM. 
De 1lf·inister van Financien, TREUB. 

De 111in, i:an Landbouw, Nij1,erheiil, en Handel, 
PosTHUJ11A. · 

(Uitgeg. i J;Jaart 1915.) 

4 Maart 1915. BESLUIT, betreffende het karak
ter .van openbaren weg. 

WIJ W~LHELl\iINA, E:NZ. 

Beschikketide .op het beroep, ingesteld door 
' .MR .. AuG. PnILiPS als gemachtigde van de 

Weduwe B. J. W. BIJLEVELD, geboren VAN 
DER V!=,IET, te Oi·erveen, en andei-eu, tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Noord-Holland 
van 18 :B'ebruari 1914, n°. 4, tot vaststelling 
van den ligger der wegen in· de gemeent_e 
Bloemendaal, voor zoover· betreft het plaatsen 
op dien ligger van een drietal wegen, aldaar 

. aangeduid als weg n°. 28, Zeepad, weg 11°. 29 
Zeeweg I·en _weg n°. 30,.Zeeweg II; 

Den Raad. van State, Afd. voor de geschillen 
van bestuur, gehoord, advies van 30 December 
19i4, n°. 440; 

Op de voordaacht ·van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 ::\faart 1915, n°, 219, Afcl. w: :' 

Overwegende: dat nadat bet ontwerp van 
den ligger der wegen va'n de gemeente Bloe
,nendaal doo·r den gemeenteraad voorloopig was 
vastgesteld, en ter provinciale griffie voor, ieder 
ter inzage was nedergelegd, daartegen bij 

van BAVID VAN DER VLIET; ,ivonende· te 
Ovei·veen, genieente Bloemendaat; onder andere 
op grond dat ten onrechte als voor het publiek· 
openstaande wegen- in den ligger zijn'beschre; 
ven d~ Zeewe,q I (weg n°: 29), de Zeeweg II (weg 
n°. 301 en het Zeepad (weg n°. 28), welke wegen 
v.ouden zijn eigendom van haar adressante en 
waarv'an het gebruik aan het-publiekniet alleen 
niet gedoogd zou- warden, ·maar uitdrµkkelijk 
verboden ·zou zijn; · · · 

dat, bi} besluit van 18 Februari 1914, no. 4, 
Gedep. Staten den Jigger der wegen hebben 
vastgesteld; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen 
voor ~oover de wegen n°'. 29· en 30 (Zeeweg I 
en Zeeweg II), betreft,. dat· ter staving· van het 
bezwaar door de gemachtigden van de -recla
mante J. J. BORSKI, wed. van D. VAN DER 
VLIET, is aangevoerd·, dat deie wegen cif sporen 
alleen: geformeerd door rijden met karren ten 
behoeve ·van 1;eclarnante's eigendomnien, nim
mer openbare wegen zijn geweest en dat dan 
ook sedert de .inwerkingtreding v·an art. 461 
vaii bet Wetboek,va1i Strafrecht bij het begin 
dier wegen •.,steeds bordjes · met ., verboden toe
gang"' hebbeu- gest.aan; dat bovendien de be
schrij~ing dier wegen onjuist is, aangezien ze 
niet tot. aan het .strancl doorloopen, doch in 
het duin verloren gaan; dat wel is waar de 
reclamante .deze wegen tot aan zee, heeft wil
len doortrekken, doch dat Dijkgraaf en Hoog
heemraden van Rijnland daarvoor nimmer·ver
gunning hebben willen geven; dat vroeger in 
die buurt wel een weg naar zee schijnt te 
hebben bestaan, maar dat cleze geheel dicht 
gestoven en niet' meer te onderkennen is ; dat 
op verschillende · oude kaarten', vervaardigd in 
de ja~en 1687, 1807 en 1827, deze wegen. niet 
voorkomen en dat nu de gemeenteraad van 
Bloe,n1ndaal heeft besloten, den Korten Bergweg 
niet in den ligger te beschrijven; als v.ijnde geen 
openb;trff weg, deze wegen niet rneer voor het 
publiek 'bereikbaar zijn•;, dat oudtijds aan het 
bezit der duinen weinig · waarde · werd toege
kend eri 1:leze dua voor bet publiek _openston
den; dat toen langzamerhand door het verkeer 
enkele: paden en rijsporen zullen zijn ontsiaan; 
die echter door ,hat betrekkelijk gebruik, dat 
er van gemaakt'werd, veelal moeielijk te onder
kennen waren en bovendien door de v.ich 
wijzigende begroeiing en· door de verstuivin
gen, waaraan d~ duinen zijn blootgesteld, meer
malen' wijzigingen cindergin•gen; dat er echter 
toentertijd geene aanleiding- bestond ~m die 
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paden en ri,isporen af te palen en te onder:: 
houden, daar de toegang van bet dorp Bloe-' 
rnendaal (Aelbrechfsberg) naar bet daart·oe be
hoorend' strand voor ieder openstond; dat; toen 

· later de eigenaars der duinen weer prijs gingen 
stellen op bun bezit, bij de toegangen tot di(l 
wegen bordjes zijn geplaatst met ,,verboderi' 
toegang" docb dat uit de omstandigheid, dat 
daartegen door bet gemeente-bestuur geen be': 
zwaar is gemaakt, niet mag worden afgeleid,, 
dat die eigenaars bevoegd en gerechtigd waren 
om de sinds eeuwen bestl!an hebbende ver
binding tusschen bet dorp Bloemendaal (A.el,. 
brechtsberg) en bet daartoe behoorende strand 
te verbreken door aile verkeer door die duinen 
te verbieden; dat uit het vorenstaande voJgt; 
dat moet worden aangenomen, dat de gemeente
raad van Bloernendaal te recht heeft beslist, 
dat er een openbare weg tusschen het dorp 
van dien naam naar bet strand bestaat; clat 
thans behoort te worclen onclerzocht, in hoe
verre de beschrijving in den ligger juist' is;; 
dat wat dit punt betreft, uit oucle !marten van 
het kadastrale plan cler gemeente Bloernendaal 
blijkt,_ dat reeds ten tijcle van de invoering va~, 
bet kadaster enkele wegen bcstonden, welker 
richting we! is waar niet geheel, niaar clan 
toch grootencleels o,~ereenstemcle met clio van 
de thans in den ligger beschreven wegen; dat 
ook volgens verklaringen van enkele ouden, 
van dagen vroeger wegen bestaan hebben; 
welker richting 0vereenstemt met die van de 
thans in den Jigger beschreven wegen; d~t- we! 
is ·waar blijkens een ingestelcl onclerzoek enkele 
kleinere gedoelten clier wcgen niet meer te 
onclerkennen zi,in en ook, gelijk te recht door 
de gemachtigden vaw de aclressante is opge-· 
merkt, het laatst!) ongeveer 300 M lange, ge
deelte tot aan de kust zonde1· aanwijzing zeer; 
moeilijk is te onderscheiden, cloch dat dit eeri 
gevolg is van de vorenvermelde oorzaken der
menigvuldige wijzigingen van dninwegen; dat 
bovendien clool' adressante's gemachtigcle~· 
zelven is toegegeven, dat de weg vroeger tot 
het strand heeft doorgeloopen, hetgeen ook 
l>lijkt uit cle omstancligheid, dat bij den bor
spronkelijken afrit naar het strand, welke nog 
duidelijk zichtbaar is, op het duin een paal 
met ijzeren bord, waarop ,,":erhoden toegang," 
is geplaatst; clat evenwel de br.eedte van deze 
wegen met inbegrip der bermen. ten onrecht~ 
door den . gemeenteraad is gesteld op 6. JH.: 
aangezien clergelijke duinwegen nimmer bree, 
der zijn clan do karresporen met de onmidde~
lijk daarnaast gelegen_strooken gronds.en claar.
bij van bermen geen 8prake kan zijn; dat.der,-

halve de breedte dier wegen op 3 JH. moet 
wqrden gesteld; dat voorts een wijziging in 
de beschrijving van. den Zeeweg I (weg 11°. 29) 
zal moeten worden aangebracht in verband 
met het besluit van den gemeenteraad om den 
Korten Bergweg (weg. n°. 9) van den Jigger af 
te voeren; dat dientengevolge een wegsgedeelte 
-ter lengte van enkele meters, clat in don door 
Burgemeester en Wethouclers van Bloernendaal 
opgemaakten ont·werp-ligger als gedeelte van 
den Korten Bergweg was beschreven, als deei 
uitmakende van den Zeeweg I (weg n•. 29) in 
bet liggerblad van den weg moet worden be
schreven; 

dat Geel. Staten, voor zoover betreft den 
weg n°. 28 (Zeepad) hebben overwogen, dat de 
gemachtigden van de reclamante er tot staving 
van bun bezwaar_ op hebben gewezen, dat ook 
cleze weg nimmer openbaar is geweest, maar 
alleen geformeerd is door bet rijclen met karren 
ten behoeve van reclamnnte's eigenclommen en 
dat clan ook bij het begin van. dien, weg, zijnde 
het einde van den :l.'etterodeweg, een borclje met 
,,verboclen toegang" is geplaatst; dat op grond 
van hetgeen ten aanzien van den Zee1ceg· I en 
den Zeeweg II is overwogeii, moet worden aan
genomen, dat oudtijcls eene verbinding heeft 
bestaan -tusschen het dorp Overveen ('1.'etterode) · 
on het strand, zooclat de gemeenteraad van 
Bloemendaal te recht heeft beslist, clat, in den 
ligger een openbare weg _tussche1i Overveen en 
bet strand rnoest word.en beschreven; dat nu 
wel is waar bij een ingesteld onderzoek is ge
bleken, dat een doorgaande weg of pad thuns 
sleohts bezwaarlijk te onclerkennen val t, claar 
feitelijk meerclere paden bestaan, die gecleelte: 
lijk ongebaancl zijn en gedeeltelijk met voer
tuigen · kunnen bereden worden, doch dat .toch, 
zij het clan ook bier en daar ongebaand, een 
pad te volgen is, beginnencle bij het in den 
ligger beschreven beginpunt van bet Zeepacl 
en doorloopentle tot over den zee.reep, nl waar 
bet aan de stranclzijde met een zeer goed te 
onderscheiclen afrit in bet buitentalnd vnn het 
duin eincligt; 

clat van het besluit van Gedep. Staten de 
wed. B. J' w. BIJLEVELD, geboren V .A.N DER 

V:r.rnT, en ancleren bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende dat de wegen n°. 28 
(Zeepad) n°. :29 (Z~eweg I) en .n°. 30 (Zeeweg II) 
ten onr.e0hte in den ligger zijn opgenomen ; 

Overwegende: clat blijkens cle artt. 1, 2 en 
10 van bet Reglement op de wegen in Noord
Holland door Geclep. Staten voor iedere ge
meente een. ligger moet_ w:orden· vastgestelcl 
.van de in die gemeente gelegen wegen, waar-
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onder verstaan worden de vo6r het · algemeen 
verkeer cipenstaande · wegen en voetpaden·, die 
niet vallen onder de uitzonderingen 'sub 1° en 
4°. in art. 1 vernield; 

dat het derhalve, om de plaatsing van een 
weg op. den ligger te rechtvaardigen, moet 
vaststaan, dat die weg is_ een weg of een voet
pad, opensta,mde voor'het algei;neen verkeer; 

dat dit ten aanzien van de hier. bedoelde 
wegen niet vaststaat ; dat i~iners, zelfs reeds· 
blijkens het bestreden besiuit, het ,,Zeepad" 
en de ,,Zeeweg I" althans ten deele, niet wer
kelijk bestaan ; 

dat voor zoover de ,,Zeeweg I" en· 'de ,,Zee
weg II" alsmede enkele deelen van het ,,Zee
pad" we! bestaan, het niet aannemelijli: is _ge
maakt, veelmin als vaststaande kan worden 
aangenomen, dat zij voor het algemeen ver'. 
keer· openstaan; 

dat tot . bewijs daarvan niet kan dienen de 
veronderstelling waarop liet · bestreden ·besluit, 
voor zoover deze wegen betreft, beru·st: dat 
de duinen oudtijds. voor het publieke · verkeer 
openstonden en er toen laugzamerhand door 

· het verkeer enkele paden · en rijsporen zullen 
zijn ontstaan ; 

dat het be,vijs ontbreekt, dat de in dc1ze be
doelde wegen of een gedeelte daarvan voor het 
algemeen verkeer openstaap of hebben ·open-, 
gestaan, terwijl het veeleer- van de zijde van 
de appellanten ·is aannemelijk g'emaakt; dat die 
wegen, voor zoover . zij zijn te vinden, zijn 
ontstaa~ door het door de pachters der gronden 
in hun b~lang en te hunnen behoeve gedaan 
vervoer'; 

dat d~rhalve het beroep is gegrond; 
Gezien het Reglement op-de wegen in Noord• 

Holland; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat · de wegen n°. 28 (Zeepad) 
n°. 29 .en n°. 80 (Zeeweg I en Zeewe_q II) ten 
onrechte zijn geplaatst op den in dit besluit 
bedoelden Jigger van·de wegen in de gemeente 
Bloemendaal. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(W. Y. D. B. A.) 

5 lWaart 1915. WET, houdende het aangaan 
van eene geldleening ten name en ten laste 
·van Nedtr/,andsch-Ind,e. S. 127. 

Bijl. 2° Kamer 1914/15, n°. 808, 1-,-7. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 720-724. 
Bijl. 1° Kamer 1914/15, no. 308. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 251-253. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is ter aflossing van vlottende 
schuld; eene ge]dleening- ten name en ten laste 
van ·Nederlandscb-In<lie aan te gaan; 

Zoo.is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art.' 1. Onze Minister van Kolonien wordt 

ge~achtigd om ten name · en ten laRte vah 
Nederlandsch-Indie eene geldleertjng aan te 
gaan tot een bedrag van nominaal twee en 
zestig , en ·een half millioen gulden tegen· een· 
rente ;van v:ijf ten honderd 's jaars. 
· 2. (1) Bij deelneming in de !eening worden 

aan- den. deelnemer uitgereikt schµldbewijzen, 
gesteld aan toonder, zooveel mogelijk te zijner 

· kenze :groot een duizend, vijf honderd of een 
bonderd gulden. · 

(2) Het geleende bedrag wordt terugbetaald_ 
in vijf en twintig acl tereenvolgende jaarlijksche 
termijµen, ver~chijnende op 1 April van ieder 
jaar. na 1915, elk bedragende bet. een vijf en 
twintigste gedeelte van, dat _bedrag. 

(3) De leening wordt verdeeld in ·vijf en 
twintig serieen, elk groot het een I df eri 
twintigste gedeelte van bet geleend ·bedrag ;' 
teJ.l;en, Jare w:ordt bij loting, in de maand 
F6bruari in Nededand te · bouden, bepaald 
welke },erie aan de beurt van aflossing is. 

(4) De aflossing ge&chiedt a pari. De 
aflosbare schuldbewijzen zijn -betaalbaar te 
Amsterdam, te Batavia en in de verdi?re, in 
Nederland door Onzen Minister van Kolonien, 
in Nederlandsch-Indie door. den Gomerneur
Generaal aan te wijzen plaatsen.' . 

(5). De leening zal niet ,atbaar_ zijn voor 
c,;mversie of versterkte afloRfing v66c l April 
1925. 

3. ( 1) De voorwaarden _van de tegeldemaking 
der. sc)mldbewijzen en de regeling van de uit
lotingen worden, voo:r zooyer dienaangaande 
bij deze wet geene bepalingen zijn gegeven, 
door 0nzen Minister van· Kolonien vastgesteld. 
Van de tegeldemaking wordt eene rekening aan
gelegd die, na door de Algemeene Rekenkamer 
in Nederland te z:ijn' opgenomen en gesloten, 
aan dii Staten-Generaal wordt medegedeeld; 

(2) De schuldbewijzen worden v66r de 
uitgifte . door de Algemeene · Rekenkamer in 
NederJand geregistreerd en vnn een bewijs dier 
registra tie ·voorzien, 
· . (3) De afgeloste schuldbewijzen worden ter 
vernietiging bij de Algemeene Rekenkamer in 
Nederland overgebracht. 

4. (1) De rente is betaalbaar op halfjaar-
1:ijksche coupons, verschijnende _ I April en 
1 October. Zij loopt niet verder dan 'tot op 
den dag, waarop de schnldbewijzen aflosbaar 
zijn. 
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(2) De coupons zijn betaalbaar te Amster-I; 
dam, te Batavia en in de verdere, in Nederland: 
door Onzen iVIinister va~ Kolonien, in Neder-: 
landsch-Indie door den Gouverneur-GeneraaI' 
aan te wijzen plaat~en. 

(3) Wanneer plaatsen buiten Nederland 
en Nederlandsch-Indie gelegen voor die betaal-. 
baarntelling worden aangewezen, kan door 
Onzen Minister van Kolonien aa.n de met, de, 
uitbetaling belaste bankiers eene provisie 
worden toegekend 1,an ten hoogste een achtste 
ten bonderd over bet nominaal bedrag der door 
hunne .tusschenkomst uitlietaalde coupons. 

5. In geval van uitgifte rechtstreeks door 
Onzen Minister van· Kolonien wordt aan 
bankiers, makelaars in effecten en commfa
sionnairs in effect,en, door wier tusschenkomst 
inscbrijvingen voor de .leening worden inge
Ieverd, voor het aan. hen toegewezen nominaa] 
bedrag eene provisie van ten hoogste een half 
ten bonderd toegekend en bij de storting 
verrekend. 

6. Het recht tot opvordering van het 
kapitaal der aflosbaar gestelde stukken vervalt 
tien jaren na den eersten dag, waarop zij 
aflosbaar zijn. 

7. Voor de v_oldoening van rente en aflos
sing wordt het benoodigde bedrag op d~ 
begrooting van Neder!andsch-Inclie uitge
trokken. 

8. De biljetten van inschrijving, de bewijzen 
van toewijzing, de schuldbewijzen alsmede de 
coupons zijn uij van zegelrecht,. zoowel in 
Nederland als in Nederlandsch-Indie. 

9. Deze wet treedt in Nederland en in 
Nedcriandsch-Indie achtereem- olgens in werking 
op· den <lag, waarop zij aldaar wordt afge-
kondigd. . 

10. Deze wet kan worden aangel:aald als 
,,Nederlandsch-Indiscbe Leeningwet 1915". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 5den Maart 

1915. 
WILHELMINA. 

De Mi;,,ister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
De .Minister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 12 Maart 1915.) 

5 lYJacirt 1915 .. WET, houdende aanvulling -v.an._ 
het tweede lid van artikel · 3 van het 
Reglement op bet . beleid der Regeering 
van Nederlandsch-lndie. S. 128. 

Bijl. :l• Kamer 1914/15, n°. 309, 1-5. 
Hand. id. 1914/15, blaclz. 724. 
Bijl. I• Kamer 1914/15, n°. 309. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 253. 

Wr.J WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten ~ 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat het wenschelijk is het tweede lid van,· 
artikel 3 van het Reglement op het beleid der' 
Regeering van . Nederlandsch-Indie aan te· 
vullen; 

Zoo is het, dat· Wij, den Raad van State, enz .. 
·Art. 1. Het tweede lid van artikel 3 van, 

bet Reglement op bet beleid der Regeering 
van Nederlandsch-Intlie, vastgesteld bij de 
wet van 2 September 1854 (Staatsblad n°. 129; 
Indisch Staatsblad '1855 .n°. 2), wordt gelezen 
als ,olgt ·: · 

·Hij mag, behalve openbare schuldbrieven, 
geene schuldvorderingen ten laste van NPder
landsch-Indie bezitten . 

. 2.· Deze wet trcedt in Nederlandsch-lndie in 
werking op den dag van hare afkondiging aldaar_ 

Lasten en beveleu, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 5den Maart 

· 1915. 
WILHELMINA. 

De jyJin·ister van J(olonien; TH. B. PLEYTE

( Uitgeg. _12 klaart 1915.) 

5 Maart 1915. WET, ·houdende aanvulling. 
van het tlerde lid van artikel 52 d~r 

·. Indische Comptabiliteitswet. S. 129. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het derde lid van artikel 52 
der Indische Qomptabiliteitswet aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het derde lid van artikel 52 der 

IndLscbe Comptabiliteitswet (Staatsblad • 1895-
n0. 145 ;, lndisch Staatsblad 1895 n°. 225), 
wordt gelezen als volgt : 

Zij mogen, behalve openbare scbuldbrieven~ 
geene schuldvorderingen ten laste van Neder
landsch-Intlie bezitten. 

2. Deze wet treedt in Nederlandsch-Indie
in werking op den <lag van hare afkondiging· 
aldaar. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 5den Maart. 

1915. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 12 JJfdart 1915.) 

5 Maart 1915. BESLUIT, bepalende de bekend
making in bet Staatsblad van de goed-. 

· keuring, door N ed,erland, van de verlenging: 
der bevoegdheden van de gemengde recht-
banken in Egypte (Stactlsblad 1910 n°. 79) .. 
s. 130. 
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WIJ· WILHELMINA, ENZ. I 
Overwegende, dat: Wij- hebben toegeRtemd 

ip. de hernieuwde verlenging van de. bevoegd
heden der gemengde rechtbanken in Egypte 
-voor den tijd van een jaar, eindigende op 
1 Februari 1916 ; · 

· Gelet op art. 2 .der Wet van 6 ·December 
1898 (Staatsblad no. 254) ; 

Gezien · de - in afschrift hierbijgevoegde 
-:Egyptische Wet van 26 Januari 1915, waarbij 
bedoelde verlenging iR afgekondigd, met ingang 
van 1 Februari d. a. v. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandscihe Zaken van 3 lVIaart 1915, · 
Directie van het- Protocol, no. 7013 ; · , 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde · verleriging 

te bevelen door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, B;o9fden van Departementen_ 
van Algemeen Bestuur, zijn ·belast, ieder voor 
zoov.eel hem aangaat, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt verei,~cht. 

'i, Gravenhage,. ~en 5den Maart 1915. 
- WILHELl\'IINA. 

De lVIinister van Buitenlandsche :zaken, 
J. LOUDON • 

. (Uitgeq. -18 j)fartrt 1915:) 

LOI n°. 6 de 1915. Prorogation des Pouvoirs 
des Tribunaux Mixtes jusqu'au ler 
fevrier 1916. . 

Nous; SuLTAN n'EGYPTE, 
_ Vu le Reglement d'Organisation Judiciaire 

pour les proces mixtes et notamment !'article 40 
du Titre III-; 

Vu Jes Decrets des 6 janvier 1881, 28 janvier' 
_1882, 28 janvier 1883, 19 janvier 1884, 31 janvier 
1889, 3 fevrier 1890, 29 janvier 1894, 3·1 Janvier· 
1899, 30 janvier 1900, 30 janvier 1905, 30 janvier 
1910 prorogeant. successivement · juRqu'au 
ler fevrier 1915, le terme de la prenii/.re 
periode. judiciaire des Tribunaux mixtes 
Bgyptiens; 

Oonsiderant ·que Notre Gouvernement et 
Jes Gouvernements des Puissances ·nteressees 

·,mnt convenus ·de -proroger- pour un an le_s 
11ouvoirs .des dit_s tribunaux ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de ·Ja 
Justice et l'avis conforme ·de Notre_ Conseil 
-des Ministres ; · 

. Dec1'etons :: 
Art. 1. Les. pouvoirs des Tribunaux -mixtes 

egyptiens sont proroges pour une no·uvelle 
pe:riode d'un an a partir . du premier fevrier 
_mil neuf cent quinze. 

2; Notre -Ministre de ·1a Justice es~ charge 
de I' execution de la prpsente Ioi. 

· Fait au Palais d' Abdine, le 26. janvier 1915. 
- HUSSEIN KAMIL:· 

_Prtr le Sitltrtn: 
Le President dit Oonseil des Ministres, 

H. RuoHLr. 

5 Mrtart 1915. BESLUIT, tot· uitvoering van 
artikel 33, tweede .lid van het Koninklijk 
Besluit van 30 Januari 1915 (Staatsblad 
n°. 33) tot invoering van de. gewijzigde 
Regtspleging bij de Landmagt (G. ·B. 1913, 
n°. 73) ·in de kolonie Suriname. S. 131. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Kolonien en van Justitie van-25 Februari 1915; 

• Afdeeling B, n°. 50, en van 3 Maart 1915, 
Afdeeling 2 A/4, n°. 630 ; ·· 

Gelet. op ai:-tikel 33, tweede lid, van Ons 
besluit"van 30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 33); 

Hebben · goedgevonden en . verstaan ·te 
bepalen: · 

· · Art. 1. Officieren en burgerpersoneri., .die 
zich in de kolonie Suriname bevinden en die 
ingevolge Ons besluit van 30 ·Januari 1915 
(Starttsblad n°. 33) warden opgeroepen om . .in 
persoon voor het Hoag .Mi!itair Gerechtshof t_e 
verschijnen,. ontvangen voor zoover zij · niet in 
verzekeide bewaring zijn gebracht, gedurende 
hun verblijf in Nederland vergoeding van reis
en verblijfkosten naar · de regelen van het 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staats
blad n° .. 4), zooals dat sedert-is, of nader mocbt 
warden gewijzigd, met dien verstande dat 
koloniale landsdienaren warden gerangschikt 

· in de, klasse, waarin zij gerangschikt zijn ,of 
zullen warden ingevolge Ons: besluit van 
26 October 1910 (Staatsblad n!i. 306) en dat de 
rangscihikking van · particulieren in ieder 
bijzonder geval zal geschieden·door.den Gou
verneur.· 

· 2. Officieren en ambtenaren ·behouden 
bovendien, gedurende·· hun- gansche afwezig
heid uit · de koloni_e, hi.tn volle bez.oldiging. 

· 3. Militairen -beneden · d_en rang van officier 
word,en van den dag hunner ontscbeping in 
Nederland af geacht deel nit te' maken van de , 
Koioniale Reserve en zijn dus aan• de voor dat 
Korps vastgestelde regelen onderworpen .. 

In afwijking daarvan ontvangen adjudantc 
onderofficieren, voor- iederen nacht - dat zij 
buiten hun standplaats voor eigen rekening 
in· nachtverblijf rrioeten voorzien, een bedrag 
van f 3.-. 
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4. :Dit besluit' treedt in werking met· ingang 
met 1 April 1915. · 

Met dien datum wordt . Ons besluit van 
2 October 1910 (Staatsblad n°. 297, Gouveii: 
nementsblad ·no. 82); ingetrokken. 

Onze Ministers van Kolonien en.van Justitie 
zijn, ieder vcior zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, betwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal •Worden medegedeeld aan Onze 
Ministers v:an Marine en van Oorlog, den Raad 
van State, de · Algemeene Rekenkamer en bet 
Roog Militair :Gerecbtshof. 

's Gravenhage, den 5den Ma~rt 1915. 
WILHELMINA. 

De -Minister van Kolonien, TH. B. _PLEYTE. 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 23 Maart 1915.) 

5 11faart 1915. BESLUIT, ter uitvoering van 
artikel 33, .tweede lid, van bet Koninklijk 
Besluit_ van_ 30. December 1914 (Staatsblad 
n°. 611) tot invoering van de gewijzigde 
Regtspleging bij de Landmagt (P. B. 1914 
n°. 2) in de kolonie Oura9ao. S. '132. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Kolonien en van Justitie van 25 Februari 1915, 
Afdeeling B, n°. 50 en van 3 ,Maart 1915, 

, Afdeeling 2 A/4, n°. 630 ;· 
Gelet op artikel 33. tweede lid, van Ons 

besluit van 30 December· 1914 : (Staatsblad 
n°. 611); 

Hebben goedgevonden en ver~taan te 
b~palen: 
Art. 1. Officieren en burgerpersorien, die 

zich in de kolonie Oura~ao bevinden · en die 
ingevolge Ons besluit van 30 December 1914 
(Staatsblad n°. 611) worden opgeroepen om 
in persoon voor bet Hoog Militair Gerechtshof 
te verschijnen, ontvangen voor zoover zij niet 
in verzekerde bewaring zijn.gebrac,ht, gedurende 
bun verblijf in Nederland vergoeding -van reis
en verblijfkosten naar . de regelen ·van , het · 
Koninklijk besluit van 5 Jap.uari 1884 (Staats
blad no._ 4), zooals dat sedert fa, of na~e.r_ moebt 
worden · gewijzigd, met dien verstande dat 
koloniale landsdienaren worden · gerangscbikt 
in de klasse, :waarin zij gerangsD1?,ikt ·zijn of 
zullen worden ingevolge Ons besluit van 
26 October 1910 (Staatsblad n°. 306) ·en· dat de 
rangschlkking van particulieren. in ieder bijzon
der geval zal geschleden door den Gouverneur. 

2. Officieren en ambtenaren behouden, 
bovendien, gedurende hun gansche' afwezigheid 
nit de kolonie, bun volle bezoldiging .. 

1915. 

1915 

8. Militairen beneden. den rang van· officier 
worden van den dag hunner ontscheping in 
N ederland af geacht deel · uit te maken van de · 
Koloniale Reserve ·en zijn. dus aan. de ~oor dat 
Korps vastgestelde regelen onderworpen. 

In afwijking daarvari ontvangen adjudant
onderofficieren, voor . iederen nacht dat zij 
buiten bun standplaats voor eigen rekening~ 
in nachtverblijf moeten voorzien, een bedrag 
van f 3.-. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 April 1915. , 

Met dien datum wordt ·ons besluit van 
3 October 1910 (Staatsblad n°. 297, Publicatie
blad n°. 55), ingetrokken.• 

Onze Ministers van Kolonien en van J ustitie 
. zijn, ieder v:oor zooveel hem betreft, belast met 
. de. uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
zal worden medegedeeld aan Onze Ministers 
rvan Marine en van Oorlog, den Raa,d van State, 
de Algemeene Rekenkamer en bet Hoog 
Militair Gerechtshof. · · · · · · 

's Gravenhage, den 5den Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De 11Iinister van Kolonien, TH. B.- PLEYTE. 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 23 Maart 1915.) 

5 Maart 1915. BESLUIT, houdende tijdelijke 
· opheffing van'het ·verbod van uitvoer _van 
boter. S. 133. 

WrJ WILHELMINA,· ENZ. 
_Op de voordracbt ·v·au Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, · 
Nijverheid en Handel van 4 Maart 1915, 
Kabinet; Litt. E 27 ;· 

Gezien Ons Besluit· vian 29 October 1914 
(Staatsblad n°. 510);. 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het verbod vah · uitxoer van bote~ uitge

vaardigd . bij Ons bovengemeld · Besluit, is 
tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, . van Financien 
en van Landbouw, •Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, ·belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelkin bet Staats
blad·zaI worden geplaatst: 

's Grave;,hage, den 5den Maart 1915. 
. WILHELMiNA. 

De iJriinister van Oorlog, BosBOOM. 
De· Minister van Financien, TREUB. 

De lliin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 5 Maart 1915.) 

9 
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Hebben goedgevonden en verstaan·: 
Eenig artikd. 

5 J1f aart 1915.. BESLUIT,' tot vaststelling van 
1 . het formulier voor het aangiftebiljet der 

inkomstenbelastmg voor hen, die binnen 
het Rijk wonen. S. 134. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 1 Februari 1915, n°. 148, Directe 
·Belastingen ; 

Voor het aangiftebiljet der inkomsten
belastirig ·voor hen, die binnen het Rijk wonen, 
wordt vastgesteld· het bij dit besluit behoorend 
-formulier A. 

Gelet op art. 44 der Wet op de Inkomsten: 
_ belasting 1914; 

Deri Raad' van State gehoord (advies van 
16 FebfU.ari 1915, n°. 77); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noeniden-Minister van 3 Maart 1915, n°. 114, 
Directe Belastingen ; 

A. 

Onze Minister van Financien is belast met. 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats- · 
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift; 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 5den Maart 1915. 

WILHELMINA. 

De -M iniste1 van Financien, TREUB .. 

. (Uitgeg. 23 Maart 1915.)' 

RIJKSINKOMSTENBELASTING. 
GEMEENTE 

- -. ~ ....................... . 
' -.. _.. ............................. , no ... •.• . 

Belastingjaar 1 Mei 191 -30 April 191 

AANGIFTEBILJET 
voor hen die binnen het Rijk wonen. 

·-Den Heer .............. · ................... . 
Mw. 

·························:····················· 

Uitgereikt .. , .... ·.; .......... ~ 

Beschrijvingslij st n °. . .........• 

·Register n°. 

De vragen I tot en met V en vraag IX moeten worden beantwoord naar den toestand op l 'Mei, 
of, indien de bdastingplichtige op 1 Mei nog niet hier te lande woonde, naar den toestand 

· O'f) het tijdstip van vestiging; 

I. Welke zijn Uw naam en voornamen ? · . 
(Voor eene weduwe ook eigen naam, voluit geschreven.) 

Welke is Uwe woonplaats ? · · 
(Gemeente, straat, gracht, enz. en h_uisnummer nauw
keurig op te geven.) 

II. Indien gij gehuwd zijt, welke zijn de naam en voornamen 
Uwer vrouw ? · 

III. Hoeveel minderjarige eigen of aangehuwde kinderen of 
pleegkinderen hebt gij ? . · · 

(Als pleegkind van den belastingplichtige wordt slechts 
aangemerkt, wie door hem als een eigen kind wordt 
onderhouderi en opgevoed.) · · . 

Welke van die -kinderen hebben eigen inkomsten? 
. (Naam, voornamen en adres op te geveii.) 

IV. Wat is Uw beroep? Welke ambten, waardigheden, bedieii,in
gen of betrekkingen bekleedt gij ? Welke handelingen, werk
zaamheden of diensten, waaraan eenig vo_ordeel is verbon
.den, worden door U verricht of bewezen ? Uit :welke onder
neming _krijgt gij ( of Uwe echtgenoote) baten of vo·ordeel · 
zonder persoonlijke werkzaamheden, doch ·anders dan als 
aandeelhouder ? . 

( In het antwoord moet ook word en op gegeven het beroep, 
enz. van Uw«! echtgenoote. Tevens moeten worden ver
meld de particulieren, vennootschappen of vereenigingen, 
bij wie men iii dienst is of eene betrekking bekleedt.) 
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V. Indien gij handelt In. vennootschap onder firma, welke is 1' 

haar naam; wie zijn Uwe medefirmanten en -welke zijri ,
1 hui:me adressen ? · · · 

Indien er commanditaire venriooten zijn qf andere personen, ['. 
die uit eenigen hoofde deelgerechtigd zijii in de wins_t Uwer .) · 
zaak, welke zijn hunne namen en adressen ? · 

(Hierbij niet op te geven commanditaire vennooten in 
commanditaire vennootschappen op aandeelen.) 

vr. Hebt gij meerderjarige eigen of aangehuwde kinderen of 
andere personen bij U inwonen ? 
Zoo ja, welke zijn hunne namen en voornamen en wat is 
hun beroep? 

(Bij, de beantwoording van deze vraag kunnen dienst
boden buiten aanmerking worden gelaten.) 

VII. Indien gij U na 1 Mei hier te lande gevestigd hebt, van 
w3:ilrieer dagteekent die vestiging ? . 

VIII. Indien gij over het vorige helastingjaar aan een antler dan 
Uw tegenwoordig adres zijt aangeslagen, welk was dat 
vroeger adres ? . 

IX. Zijt gij, of is Uwe echtgenoote oo¼: mede-gerechtigde tot 
een nog onverdeelden boedel ? . 
Z_oo ja, tot welken ? 

19j5 

Bij de -beantwooi·ding der volgende vraag ( vraag X) neme men het · onderstaande wel in. 
aanmerking : 

1 °. De opgaven ·van de opbrengst der v,rschillende bronnen van inkomen moeten ges()hieden 
voor de ·bronnen van inkomen die bestonden op l Mei, of voor hen die zi()h in den loop van htt 
jaar binnen het Rijk hebben gevestigd, op he. ,ijdstip van .vestiging ; dit geldt niet voor de 
op zieh zelf staande werkzaamheden bedoeld in vraag X lr.. c, 3. 

2°. Voor iedere op het onder 1°. genoemdc tijdstip bestaande ·bran van inkomen moet word,:n 
opgegeven het bedrag dat zij 'voor den belastingplichtige zuiver heeft · opgeleverd over het 
laatst ve-rloopen kalenderjaar of, voor zooveel de opbrengst van onderneming· en arbeid betreft, 
over het laatst verloopen boekjaar, indien · dit niet met het kalenderjaar samenval,t (*). •Is de 
opbrerigst van eenige bran van inkom•n nag niet over een vol kalender- of boekjaar genoten, 
dan wordt zij in rekening gebracht tot haar bekend 'of te begrooten jaarlijksch zuiver bedrag. 
Voor op zich · zelf staande werlczaamheden, bedoeld in vraag X, lr. (), 3, moet_ echter, steeds 
warden opgegeven de zuivere opbrengst _ in het laatst verloop'en kal,enderjaar. 
(:") Voor veranderlijke inkomsten wordt dus niet, zooals bij de belasting op bedrijfs- en andere 

inkomsten het geval was, het gemiddelde van drie jaren genomery_. 
3°. In de opgaven moet warden begr.epen het inkomen van de echtgenoote, behal,ve bij" -acheiding 

van go~deren (a_l dan niet gepaard gaande met scheiding van tafel en bed) en indien de vrouw 
· voor zich het ·beheer harer roerende en onroerende goederen en };,et vrije genot ·harcr inkomsteri 
heeft. bedongen. Voorts maakt · het geen verschil krachtens welk recht de opbrengst van een 
bran van inkomen geno~en- wordt (eigendorn, vruchtgenot, enz.). 

4°. Als. zuivere opbrengst der verschillende bi-onnen van inkomen moet warden opgegeven de on
zuivere opbrengst na aftrek van de kosten tot verwerving, inning·en behoud der opbrengst en van . 
de op de opbrengst drukkende lasten, alsmede van afschrijvingen op zaken, die voor de uitoefening 
van het bedrijf _of beroep warden gebruikt en van verpli()hte bijdragen voor pensioenen en_fondsen. 

X. Hoe groot is het bedrag van Uw inkomen gesplitst als volgt : 
a. zuivere opbrengst van onroerende goederen (niet door U gebezigd voor de 

uitoefening van een bedrij f of beroep) :" · 
1. huurwaarde van gebouwen, gedeelten van gebouwen of gronden bij 

, eigen gebniik voor · woning of tot huishoudelijke _doeleinden . . . 
2. huur- of pachtsommen of· andere baten uit onroerende goederen, 

zooals uitkeeringen ter zake van opstal,- erfpacht, beklemming of 
vaste huur, grondrente of andere op· onroerend goed gevestigde 
schuldplichtigheid, enz. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 

b. zuivere opbrengst van roerend kapitaal (niet belegd in eigen bedrijf of be
·roep), zooals rente van staatsschulden, dividenden en rente van aan
deelbewijzen, obligatien of andere_ effecten, uitkeeriugen op geldschieting 
en commandite, rente van andere. schuldvorderingen (al dan niet hypo
thecaire),- rente begrepen in de. aflossing van schuldvorderingen, altijd-
durende rente . . . . • ·. . . . . , . . . . . . . .· . . . . . . . 

c. zuivere opbrengst van onderneming en arbeid (met inbegrip van de op
brengst van onroerende goederen en roerend kapitaal, gebezigd in het bedrij f 
of beroep ), waarond~r vallen alle voordeelen verkregen uit bedrijf of 

f ........• 

"••••••.••o 
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beroep ( ambt, waardigheid, bediening of betrekking daaronder be
grepen) en uit handelingen, werkzaainheden en diensten van elken· aard: 
1. vaste baten, zooals vaste traktementen, salarissen, arbeidsloonen, 

genot van vrije waning, enz. . . . . . . . . . . . _. . . . . . 
(Van traktementen en salarissen moeten de verplichte bijdragen 
voor pensioenen en fondsen warden afgetrokken.) · · 

2. veranderlijke baten, zooals winst, aandeel in winst of overwinst, 
v:~catie- en presentiegelden, tantiemes, emolumenten, gratifica-
t1en, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 

(Hieronder niet te begrijpen de opbrengst van op zich zelf staande 
werkzaamheden, bedoeld sub 3 hierna. Zie ook de aanteekening 
onder lr. c, 1). · 

3: opbrengst van op zich ?:elf staande ·werkzaamheden, Ill het laatst 
verloopen kalenderjaar genoten . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Bedoeld warden werkzaamheden als exc,cuteur-testamentair, lid 
eener examen-commissie, enz.) 

d. zuivere opbrengst van rechten op periodieke uitkeeringen van het leven 
afhankelij le : 
1. verlof- of nonactiviteitstraktement . . . . . . . . . . . . . . 

(Van verlof- en nonactiviteitstraktementen, wachtgelden en pen
·sioenen moeten de verplichte bijdragen voor pensioenen en 
fondsen warden afgetrokken.) · 

2. wachtgelden. . . . . . . . . . 
(Zie de a·anteekening onder lr. d, I.} 

3. pensioenen . . . . . . . . . . 
(Zie <;le ,aanteekening onder lr. d, I.) 

4. lij fren ten . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
5. andere verschuldigde uitkeeringen en verstrekkingen, niet aan de 

-vervulling van een. ambt· of dienstbetrekking verbonden, die bij 
overlijden van· den gerechtigde of. van een derde eindigen . . . . 

(Periodieke ilitkeeringen, die genoten worden ingevolge eene .ver-
bintenis, waarvan de naleving niet in rechte kan warden gevor
derd, zooals j_aarlijksche uitkeeringen aan kinderen, die in het 
huwelijk zijn getreden, warden niettemin als .. verE1chuldigd be
schouwd. Deze bepaling geldt niet, indien de persoon ,\lie de 
uitkeering geniet met del). gever samenwoont.) 

. ·. · Totaal inkomen . . . . . . . . . 
XI. Met welk bedrag moet het hierboven aangegeven inkome.n I 

warden verminderd : 
1 °. wegens verschuldigde en niet met een bron van het 

inkomen in .verband staande : · 
a. lijfre:ri.ten, pensioenen eq andere periodieke uitkeeringen 

en verstrekkingen, niet aan de vervulling van een ambt 
of dienstbetrekking verbonden, die bij overlijden van 
den gerechtigde, of van een derde, eindigen . . . . . / ... : ... , . 

. (Periodieke uitkeeringen, die genoten warden inge
volge eene verbintenis, waarvan de naleving niet in 
rechte kan warden gevcirderd, warden niettemin als 
verschuldigd beschouwd. Deze bepaling geldt niet, 
indien de persoon die de uitkeering geniet met den gever 
samenwoont. -Ter zake van opvoeding en onderhoud 
van minderjarige kinderen is geen aftrek toegelaten.) 

b. altijddurende renten . · . . . . . . . . . . . . , . . ,, ........ . 
c. renten van andere schulden. . . . . . . . . . . . 
d. premien voor levensverzekering, lijfrente · of pensioen 

(niet meer dan vijf ten honderd .van·.het inkomen 
en niet meer dan / 100) . . . . . . . . . . . . ,, ........ . 
(Hieronder vallen niet verplichte bijdragen voor pen-
sioenen en 'fondsen ; · deze moeten in mindering 
worden gebracht bij de beantwoording van vraag 
X, lr:· c of d.) • 

2° .. ter zake. van de toegekende vrijstelling van belasting· 
voor he,t, )lalve bedrag:der.:wachtgelden; pensioenen 
en -lijfrenten, die v66r 1 Mei 1915 zijn ingegaan, tot 
een maximum van f 500 . . . . . . . . . . . . ·. / ..... , ... 

(Hierbij blijven buiten aanmerjdng lijfrenten, die- bij 
huwelijksche voorwaarden of ter zake van·huwelij~, 
door bloedverwanten of aangehuwden in de rechte 
linie, ten behoeve van kinderen of andere afstam, 
melingen zijn gevestigd.) 

Blijft zuiver 
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·.XII. Indien gij in eene of meer der kolonien 1m bezittingen van 
het R~ik _aan eene inkomstenbelasting z~jt onderworpen, 
nit welke bron of bronnen vloeit het'' gedeelte van Uw · 
inkomen, dat aldaar belastbaar is, voort en hoeveel- be
draagt het voor iedere bron ? 

De aangifte kan hieronder desver!angd nader worden toegelicht. 

Aldus zonder voorbehoud naa~ waarheid door mij beantwoord en onderteekend· 

Te.-_.· •.•• ; •••••••••.••.••. · ••• , den ••.• : ..••••.•.•.••.•••.. • ,.191. .. 

Ieder wien voor hem zelven of vooi: een antler een aangiftebiljet is uit
gereikt, is gehouden dat biljet duideHjk, stellig en zonder voorbehoud, 
naar. waarheid.in te vullen of te doen invullen en te onderteekenen, 
ook al meent de belanghebbende dat hij niet moet worden aangeslagen. 
Opzette!ijk onjuiste of onvolledige invulling wordt, indien daaruit 
nadeel voor het Rijk kan ontstaan, gestraft met geldboete van ten 
hoogste drie duizend gulden. 

H et biliet moet binnen 20 dagen na de ·uitreiking Worden teritgbezorgd ten kantore van den ont
vanger der directe belastingen te • .••....... ; ... , . • . . · 

5 1Waa1·t 1915. BESLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 30 J~nuari 1915 
(Staatsblad n°. 64) tot uitvoering van 
artikel 84 der Wet op de Inkomsten-
belasting 1914. S. 135. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van, Onzen. Minister van 

Financien van 3 Maart 1915, no. 111, Directe 
Belastingen ; 

Gezien artikel 84 der Wet op- de Inkomsten° 
· belasting 1914, alsmede· Ons besluit vaµ 

30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 64) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Aan Ons besluit van 30 Januari 1915 (Staats
blad n°, 64) wordt een ·tweede lid toegevoegd 
van den volgenden inhoud : · 

Moet de aanslag tot n:ivordering, ingevolge 
artikel 89 dier wet; worden vastgesteld door den 
inspecteur der registratie, dan wordt de ma.chti
ging verleend door den hooftlambtenaar, 

· aangewezen voor het verleenen van de mach
tiging tot navordering van verm.ogensbelasting. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 5den Maart 1915, 

WILHELMINA. 

·De iW inister van Financien, . TREUB. 

( Uitgeg. 19 .iWaart 1~15.) 

6. Maart 1915. BESLUIT, hoµdende tijdelijke· 
voorziening ten aan2:ien vii:n den ·retitevoet 
der voorsc_hotten uit 's Rijks kas, bedoeld 
in artikel 33 der Woningwet. S. 136. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister. van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
van Onze Ministers van Justitie en van Finan
cien van 1 · Februari 1915, n°. 1521, afdeeling 
Volksgezondhejd en Armwezen, va1; 9 Februari 
1915, 2de afd. A, n°. 505, en· van .9 Februari 
1915, n°. 206, Gen~rale Thesaude; 

Den .Raad van ~tate gehoord (advies van 
23-Februari.1915, n°. 44); 
_ Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 Maart 1915, n°. 2867, 
afdeeling ·Volksgez~ndheid ep Armwezen, van • 
3 Maart 1915, 2de afdeeling A, n°. 626, en 
van 4 Maart 1915, n°. 115,' afdeeling Generale 
Thesaurie; 

Hebben · goedgevonden en \rerstaan te 
bepalen: 
Art. 1. · Met afwijking in zooverre van het 

bepaalde in artikel 19, lste lid, van Ons besluit 
van 28 Juli 1902 (Staatsblad n°. 160), zooals 
dat is gewijzigd, laatstelijk bij Ons besluit van 
12 Februari 1913 (Staatsblad n°. 52), wordt"in 
afwachting dat de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden hebben opgehouden te be
staan, de -rente, tegeh welke de voorschotten 
uit 's Rijks kas, bedoeld in artikel 33 der · 
Woningwet, worden verleend, in elk bijzonder 
geval door Ohs bepaald, met diei:J. verstande, 
.dat die rente nimmer minder zal bedragen dan 
37 J. ten honderd 's jaars. 

2. Dit besluit treedt in· werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van -
· het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
bet geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, · 
van Justitie en van Financien zijn belast met 
de uitvoering van. dit besluit, hetwelkinhet 
Staatsblad en gelij~tijdig in de Staatscourant 



1915 6 MA. ART. 1::14 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Giavenhage, den 6den Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De· JWinister van Staat, Minister var1: Binnen-
landsche Zaken, CORT v. n." LINDEN. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
De -Minister van Financien, TREUB. 

( U itgeg. 24 .iJfoart 1915.) 

schorst, alsmede die buiten bezw.aar van 
's·Rijks schatkist met verlof doorgebracht, 
indien het verlof !anger dan een jaar achter
eenvolgens geduurd heeft, of verleend is op een 
vrijelijk door hem gedaan verzoek in zijn 
persoozi.Iijk belang. · 

Wij behouden ons nochtans voor om, wan
neer hem een verlof voor !anger dan een jaar 
achtereenvolgens in 's Rtiks belang wordt 
verleend, te bepalen, dat de tijd van dat verlof 

6 J11aart 1915, BESLUIT, betreffende de in- als diensttijd in aanmerking zal.komen. 
dienststelling bij het Departement van 3, Behalve de voorgesch:reven periodieke 
Kolonien van een boekhouder bij de Indi- verhoogingen, kunnen, tot het vastgestelde 
sche Weduwen- en Weezenfondsen, S. 137. maximum, ook andere traktementsverhoo-

vVrJ WILHELMINA, ENZ. -gingen worden verleend, wanneer zij in het 
Op' de voordracht van ·onzen Minister van belang van den dienst wenschelijk zijn of 

Kolonien van 3 Maart 1915, Afdeeling D, n°, 23; wanneer _ daartoe gronden van billijkheid 
Hebben goedgevonden en verstaan: aanwezig worden geacht, Ten aanzien van 

Gerekend met ingang van .l Januari 1915, deze verhoogingen wordt door Ons bescliikt, 
te bepalen als volgt: De aldus verhoogde bezoldiging wordt, zoo 

Art. 1. Bij het Departement van Koloni~n daaromtrent niet anders wordt bepaald, voor 
wordt een boekhouder in dienst gesteld bij de toekenning V:J,n de naaste en de daaropvolgende 
lndische Weduwen- en Weezenfondsen. periodieke verhoogingen beschouwd als ver-

Zijne bezoldiging bedraagt tenminste / 1000 kregen door regelmatige periodieke verhooging, 
(een duizend gulden) 's jaars en wordt bij na den daarvoor gevorderden _diensttijd. Het 
bekwaamheid, geschiktheid en dieristijver ver- bepaalde in het derde lid van artikel 2 is toe
hoogd met f 100 (eenhonderd gulden) 's jaars, passelijk. 
eerst na een, twee en drie jaren dienst en ver- Het vorig lid is eveneens van toepassing voor 
v·olgens telkens twee jaren late_r tot een maxi- het geval, dat bij de benoeming eene hoogere 
mum van / 2400- (twee duizend vierhonderd dan de minimum-bezoldiging wordt toegekend. 
gulden) 's jaars. Wordt de bezoldiging niet bepaald op een 

2. De benoeming en het ontslag van den _ -bedrag dat door regelmatige periodieke ver
boekhouder geschieden door Ons; zijn geldelijke hooging kan wordim verkregen, dan wordt bij 
bevordei'ing door Onzen Minister van Kolonien. de eerstvolgende periodieke verhoogilig liet ver

Op den dag van ingang zijner benoeming schil aangezuiverd. 
vangt tevens het genot der bezoldiging aan. · Onze Minister van Kolonien is belast met de 

Gaat de 'benoeming in op een anderen dan uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbtad 
den eersten dag van een kalenderkwartaal, zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
dan worden de in het vorig··artikel genoemde wordengezondenaandeAlgemeeneRekenkamei:, 
tijdvakken geacht_ aan te vangen met den eersten 's Gravenhage, den 6den Maart 1915. 
dag van het onmiddellijk daarop volgende WILHELMINA. 
kwartaal. De Minister van · Kolonien, · TH. B. PLEYTE. 

De tijd,
1 

gedurende welken, krachtens -wette- (Uitgeg, 23 Maart 1915.) 
lijk voorschrift, verlof wordt genoten ter ver
vuiling van militairen dienstplicht, komt van 
rechtswege in aanmerking als diensttijd, gel
dig voor pedodieke traktementsverhoogingen. 

Ingeval een of meer verhciogingen onthouden 
worden omdat aan de voorwaarden van toe
kenning niet was voldaan, worden, tenzij er 
reden is om dienaangaande anders te hl!,ndelen, 
de verdere periodieke vei:hoogingen zooveel 
later toegekend, als de laatste onthouding heeft 
geduurd, 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd gedurende welken de boekhouder is gr-

6 Maart 1915. WET, houdende goedkeuring 
van het op 30 Mei 1914 te 's Gmvenhage 
gesloten verdrag tusschen N ederland en 
Duitschland tot aanvulling van het op 
27 Augustus 1907 gesloten verdrag be
treffende ongevallenverzekering · (Staats
blad 1907, n°. 332). S. 138. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, ... doen te weten : 
Alzoo· Wij · in overweging genomen hebben, 

dat het den 30sten Mei 1914 te 's Gravenhage 
gesloten verdrag tusschen N ederland en Duitsch
land tot aanvulling van hyt den 27 sten Augustus 
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1907 gesloten verdrag b!'ltreffende pngevalleri'
. verzekering (Staatsblad 1907, n° .. 332). wettelijk~ 

rechten betreft ; · ·' 
Gelet op het tweede lid vaii artikel 59 der 

·Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het in afdruk 

· bij deze wet gevoegd, den 30sten Mei 1914 
-te· 's Gravenhage ,gesloten verdrag tirsschen 
.N ederland en Duitschland tot aanvulling van 
.het den 27sten Augustus 1907 gesloten verdrag 
betreffende ongevallenverzekering (Staatsblad 
1907, n°. 332). · 

2. Deze wet' treedt in werking op den dag 
]1arer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage; den 6den. Maart 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister. van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

.De Minister van Justitie, . B. ORT. 

De Ministei van Financi0n, TREUB. 
(Uitgeg. 24 Maart 1915.) 

. VERDRAGtusschen 
N ederland en het 
Duitsche Rijk tot 
aanvulling van het 
op 27 Augustus 1907 
gesloten verdrag b·e

. treff ende ongevallen
verzekering. 

De N ederlandsche 
Regeering, vertegen
·woordigd door den 
daartoe gevolmachtig
den ondergeteekende, 
den Minister van Bui-. 
tenlandsche Zaken van 
Hare Majesteit de Ko
ningin der ·Nederlan-. 
den, den Heer Jonk
heer .J. LOUDON, 

·en 

ZUSATZV ERTRAG 
zwischen den Nieder
landen und dem Deut
schen Reiche zu dem 
am 27. August 1907 
unterzeichneten Ver
trag iiber Unfallver
sicherung. 

Die Koniglich Nie
derlandische Regie
rung, vertreten durch 
den unterzeichneten 
und . mit Vollmacht 
versehenen Minister 
der auswartigen Ange
Jegenheiten Ihrer Mac 
jestat der Konigin der· 
Niederlande, J onkheer 
.,J, LOUDON,· 

nnd 
. de Kanselier van het der Kanzler desDeut, 

Duitsche Rijk, ver- schen Reichs, vertreten 
tegenwoordigd door durch den unterzeich
den daartoe gevol- ' neten und hierzu mit 
machtigden onderge- Vollmacht versehenen 
teekende, .den buiten- ausserordentlichen Ge
gewoon Geza~t en ge- ~andten und hevoll
volmachtigd Minister machtigten Minister 
van Zijne Majesteit Seiner Majestat des 
den Du1tschen Keizer, Deutschen Kaisers, 
Koning van fruiseri, Konigs von Preussen; 

te 's Grav~nhage, den· im Haag, Wirklichen 
werkelijken. Ge~eim~ Geheimen Rat VON 
raad, den. Heer VON MiiLLER, 
MiiLLER, 

zijn overeengekomen sind zur Erganzung 
het tnsschen Neder- des zwichen den Nie-· 

. land en het Duitsche derlanden und dem · · 
Rijk gesloten verdrag 
betreffe~deongevallen
,verzekering van 27 Au
gustus 1907 als volgt 
aan te vullen ·: 

·Deutschen Reiche ab
geschlossenen Vertrags 
iiber Unfallvets,iche
rurig vom 27. August· 
1907 iiber folgende Be-
stimmungen iiberein
gekommen: 

Art. I. In het op A.rt, I. In den zwi-
2·7 Augustus 1907·tus-· schen den Niederlan
schen-Nederland en het den unddemDeutschen 
,Duitsche Rijk gesloten 
verdrag betreffende 
cingevallenverzekering 

wordt tusschen de ar
tikelen 3 en 4 het vol · 
gentle nieii.we artikel 
opgenomen: 

Art. 3a. Vo01 zoover 
ingevolge de artikelen 1 
tot en met .3 de daar 
bedoelde ondernemin, 
gen aan de ongeval
lenverzekering · van 
eene der · verdragslui
tende Partijen zijn on• 
derworpen, zijn de in. 
di.e . ondernemingen 
werkzame person en 
aan die ongevallenver
zekering onderworpen, 
ook indien zij hunne 
woonplaats niet binnen 
het gebied dier Partij 
hebben. 

II. · De in artikel I 

Reiche abgeschlossenen 
Vertrag iiber U nfall
versicherung vom 27. 
August 1907 wird zwi
schen den . Artikeln 3· 
und 4 dernachstehende 
neue Artikel.eingefiigt:. 

Art. 3a. Soweit nach 
den Artikeln 1 bis 3 
die · dort bezichneten 
Betriebe der. U nfall ver
sicherung eines der ver
tragschliessenden Teile 
unterstelltsirid, gilt die 
U nterstellung fiir die 
in den B'etrieben be-. 
~chaftigten Personen · 
auch dann, werin sie 
ihren W ohnsitz nicht 
iin Gebiete dieses Tei
les haben. 

n: Die im Artikel I 
vervatte bepaling, yan vorgesehene Bestim
het nieuwe artikel 3a is · mung des neuen Arti
ook van toepassing ten Jiel 3a erstreckt · sich 
aarizien van ongeval- aµch auf solche Un
len, welke plaats· had-' falle; die sicli vor 'In
den ,v66r het in wer~ krafttretell' des gegen
king treden van dit wartigen Vertrags er
verdrag, voor zoover •eignet ·haben, in An
ter zake daarvan niet sehung · deren aber vor 
eene beslissing was ge- oder an .dem Tage des 
nomen, welke v66r of Inkrafttretens eine 
op den dag van dat in rechtskraftige Ent-
werking treden onaan- scheidung . nicht er'. 
tastbaarwasgeworden. gangen. ist. 



1915 6 MAART, 136 

III. Dit verdrag zal 
worden bekrachtigd 
door Hare J\fajesteit de 
·Koningin de£ Neder
lande11, en door Zijne 
Majesteit den Duit
schen .Keizer · en de 
akten van bekrachti
ging zullen zoo spoedig 
mogelijk word en uit • 
gewisseld. · 

Het verdrag treedt 
n ·werking den veer:
tienden dag na dien, 
waarop de uitwisseling 
der akten , van be
krachtiging heeft plaats 
gehad. 

· Ter oorkonde waar-

III. Dieser · Vertrag 
,vird durch Ihre Ma
jestat die K_onigin der 
Niederlande unddurch 
Seine Majestat den 
Deutschen Kaiser rati
fiziert werden, und die 
Ratifikationsurkunden 
sollen sobald als mog
lich ausgetauscht wer
den. 

Der Vertrag tritt a~ 
vierzehnten Tage nach 
dem Tage des Austau
sches der Ratifikations
urkumlen in Kraft. 

Zu Urkund <lessen 
van de· wederzijdsche haben die beiderseiti
gevolmachtigden dit gen V ertreter das ge
verdrag · onderteekend genwartigeAbkommen 
en· van hun zegel voor- unterzeichnet und mit 
zien hebben. ihren Siegeln versehen. 

Gedaan in tweevoud Ausgefertigt in dop-
te 's Gravenhage, den pelter Urschrift im 
30sten · Mei 1914. Haag am 30 Mai 1914. 

(L. S.) (get.) J. LOUDON. 

F. VON l\'liiLLER. 

6 Maart 1915. WET, tot verklaring van het 
.. algemeen · nut del' onteigening van eigen

dommen, noodig voor en ten behoeve van 
het aanleggen van een verkeersweg tu'sschen 
a·e Jonker Fransstraat en. de Coolvest, het 
vergrooten van het terrein voor een post
en telegraafkantoor aan de Coolvest; het 
stichten van een beursgebouw aan de 
Coolvest en het verbreeden van aan
grenzende straten te- Rotterdam. S. 139. 

II Maart 1915. WET, -houdende goedkeuring 
. van het op den 20sten :\\faart 1914 te Bern 

onde.rteekend Protocol toegevoegd aan de 
Herziene Berner· Conventie ter bescher
ming van letterkundige en kunstwerken, 
den 13den November 1908 te Berlijn. 
gesloten. ·s. 140. 

Bijl. 2e Kamer 1914/15, n°. 249. 1-8. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 630. 
Bijl.· 1e Kamer. 1914/15, n°. 249. 
Hand: 'id; 1914/lb,' bladz. 253. 
WIJ WIL];IELMINA, ENZ .• · •• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het den 20sten Maart 1914 te 13e1·n onder
teekend Protocol, met bijbehoorend .proces-

verbaal van onderteekening, toegevoegd aan 
de Herziene Berner Conventie ·.ter. bescherming· 
van letterkundige en kunstwerken, den 13dell' 
November 1908 te Berlijn gesloten, wettelijke 
rech ten betreft ; I 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het bij deze wet in' afdruk gevoegd 

den 20sten Maart 19i4 te Bern onderteekend 
Additioneel Protocol, met bijbehoorend proces-· 
verbaal van onderteekening, toegevoegd :aan 
de Herziene Berner Conventie ter bescherming. 
van letterkundige en kunstwerken, den 13den 
November 1908 te Berlijn gesloten, wordt 
goedgekeurd. 
II Deze wet treedt in werking op den dag 

harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 6den Maart 

1915. 
WILHELMINA. 

De JWin. van Buitenl. Zaken,. J. LOUDON. 

De JVlinister van Justitie, B. ORT. 
De }lfinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 30 Maart .1915.) 

PROTOCOLE ADDITIONNEL a la Con
ventio11. de Berne, revisee du 13 novembre 
1908. 

Les Pays !llembres de l'Union internationale 
pour la .protection des oeuvres Htteraires et 
artistiques, desirant autorise:r rine limitation 
facultative de la portee de la Convention du 
13 novembre 1908; ont, d'un_ commun accord, 
ar.rete le Protocole suivant : 

1. Lorsqu'un pays etranger a .l'Union ne
protege pas d'une maniere.suflisante les oeuvres 
des auteurs ressortissant a l'un des pays de 

'l'Union, les ·dispositions de la Convention du: 
13 -novembre 1908 ne peuvent porter prejudice, 
en quoi qiie ce soit, au droit qui ·appa,rtient au 
pays· contractant de restreindre la protection 
des oeuvres· dont les auteurs sont, au. moment 
de la premiere ·publication de ces oeuvres, 
sujets OU ·citoyens dudit,-pays etranger et· ne 
sont pas domtcilies effectivement dans l'un des 
pays de l'Union. 

2. Le droit accorde. aux Etats contractants 
parle present Protocole appartient egalement 
a chacune de leurs Possessions d'outre-mer. 

3. Aucune restriction etablie en vertu d11. 
n°. 1 ci-dessus ne devra porter prejudice aux 
droits qu'un auteur aura acquis su1· une oeuvre 
publiee dans un pays de l'Union avant, la mise· 
a· execution de cette restriction. 
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. 4, . Les Etats qui, en vertu- du present 
, Protocole, :restreindront la_ protection des 
droits des auteurs, le notifieront au Gouvers 
nei:nent·. de la Confederation Suis~e par,_ une 
decla.ration ecrite ou seront indic;_ues les pays 
vis-.a-vis desqueL la protection est restreinte, 
de meme que les restrictions auxquelles les. 
droits des auteurs ressortissant a ces pays sont 
soumis. L_e Gouvernement de la Confederation· 
Suisse communiquera aussitot le fait a tous 
les autres Etats de l'Union. 

5. Le present Prot~cole s~ra ratifie,. et l_es 
ratifications seront deposees a Berne. 'dans •un 
dela_i maximum de douze mois ,comptes a 
partir de sa date. Il entrera en ,vigueur un 
mois apres l'expiration de ce cielai, et· aura· 
meme · force et duree que _la Convention ·1i, 
Ia_quelle _ il se rapporte .. 

En foi de qµoi, Jes Plenipotentiaires des Pays 
membres de l'Union ont -signe le present 
Protocole, .dont une copie certifiee sera remise 
a chacun des Gouvernements unionistes. · · 

Fait a Berne, -le 20, ma:rs 1914, en· un seul 
exempla-ire, depose aux Archives de la Co_n
federation Suisse. 

Pour l' Allemagne : ROMBERG. 
Pour la Belgiqite : P. DE GROOTE. 
Pour le /)anemark : W. PESTALOZZI. 

, . Pour ('Espagne: FRANCISCO.DE REYNOSO. 
Pour la France: BEAU. 
Pour la Grande- E. HICKS. BEACH. 

Bretagne: 
Pour Ha¥ti: CH. FoucHARD'. 

· Pour l'ltalie: PAULUCCI DE' C~LBQLI. 
Pour le Japan·: .GENSHIRO NISHI.. 
Pour Liberia: J. VIEWEG. 
Pour le Luxembourg: P. DE GROOTE. 
Pour Monaco : ALB. OELER.. . 
Pour la Norvege: DR. GEORG WETTSTEIN. 
Pour les Pays-Bas : VAN P ANH;UYS. 

' Pour le Portugal: JoAQUIM PEDROSO. 
Pour la Suede ,: H. VON ESSEN. . 
Pour la. Suisse : 
Pour la .Tunisie : 

MiiLLER. 
BEAU: 

PR0CES-VERBAL DE SIGNATURE. 

Les Plenipotentiaires soussignes, ace dument 
autorises,. se sont r6unis ce jour a l'~ffet de 
proceder a la signature du Protocole additionnel 

a la Convention de Berne revisee pour· la 
protection des oeuvres litteraires et artistiques, 
du 13 novembre 1908, et ils ont pris connais
sance de la. Declaration· suivante; hie j:iar 
,M. le Plenipotentiaire de la. Suede : 

,,L_e .Gouvernement-. ·du Roi, .n'·ayant , pas 
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encore ratifie la Convention de Bern_e revisee 
· du --13 novembre 1908, signe le Protocole 
additionnel a ladite Convention. e;, formulant 
la reserve que la ratification du Protocole ne 
pourra avoir lieu qu'avec celle de la Con-
vention;'' · 

• En. foi de quoi, Jes Plenipotentiaires ·respectifs 
ont signe le Present P-roces-verba-1. 

Fait a Berne, le vingtieme jour du mois de 
mars de !'an mi! neuf, cent quatorze. 

· (Volgt de onderteekening.) 

6- Jlilaart 1915. WET, houdende bepaling-be
-treffende het gebruik van grond voor. 
mijnontginning.· S. 141. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. • .. do.en t.e weten : 
. Alzoo W_ij_ in- overweging genomen hebben,· 

da.t het wens,chelijk is _een voorziening te, 
treffen met het oog op de mogelijkheid, dat voor 
eenzelfde veld m,eer dan,_ eene - mijnconcessie. 
wordt verleend; 

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

Bij eene ade van concessie als bedoeld in· 
artikel 5 der wet' van 21 April.1810, concernant -
les mines, les rninieres et les carrieres, ( Bulletin 
der Lois -n° .. 285) kan.worden bepaald, dat in 
het belang van een andere voor hetzelfde _ 
veld reeds · verleende of nog te • verleenen 
mijnconcessie terreinen kunnen worden a.an
gewezen, die door den concessionaris niet voor-. 

· zijne ontginning zullen mogen warden gebruikt. 
Deze aanwijzing geschiedt met Onze machti-

. ging _door Onzen Minister, die met de uitvoe
ring van het be~luit- tot verleening der concessi~ . 
is belast. -

Lasten en bevelen, enz. 
.Gegeven te 's Gravenhage, den 6den Maart 

1915. 
WILHELMINA. 

De Min .. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 16 Maqrt 1915.) 

-6 Maart 1915. WET, houdende. nadere bepa
ling van de wa,arde va.n zaken, waarover'.
de rechten-.,van .siiccessie of -,van overgang. 
bij ov~rlijden verschuldigd;zijn. S. 142. 

Bijl. 2° Karner 1914/15,- n°. 278, 1-:7. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 622. 
Bijl. 1°' Karner _1914/15, -n°. -:n8, 1-3. 
Hand. id.- 1914/15, bladz.- 253-258. 
WJJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten :, 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de tegenwoordige buitengewone omstandig- .' 
h,eden:het noodig maken bijzondere bepalingen: 
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vast te stellen omtrent de waarde van zaken, op de wijze en binnen. den tijd, in het voor
waarover de rechten van, successie of van laatste lid van art. 28 der Successiewet bepaald. 
overgang bij overlijden verschuldigd zijn; · De af te leggen eed luidt: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. ,,Ik: zweer (verklaar), dat. ik in gemoede 
Art. 1. Indien de ·waarde van zaken, ,;vermeen, dat ik bij de door mij gedane nadere 

waarover recht van successie of. recht ,van ,,aangifte van de waarde der door het overlijden 
overgang verschuldigd is, volgens de, voor- ,,van N.N. verkregen zaken, aan die zaken, 
schriften der Successiewet moet worden be- ,1welker waarde uitsluitend naar de begi-ooting· 
paald naar· een. tijdstip, d[!,t valt tusschen ,,des aangevers wordt gerekend, die waarde · 
20 Juli 1914 en den in art. 2 genoemden dag, ;,heh toegekend, welke bij de wet wordt ge
.wordt daarvoor in de plaats gesteld de waarde ,,vorderd. 
op ·20 Juli 1914; deze waardebepaling geschiedt ,,Zoo• waarlijk helpe · mij God 11lmachtig. 
naar den toestand, .waarin de zaken zich be: ,,(Dat verklaar ik.)" , . . 
vanden Op het tijdstip, dat volgens de S~ccessie- Overigens is. het bepaalde in art. 28 en in 
wet voor de vaststelling der waarde ·zou gelden. de artikelen 32, 33 en 34 der Successiewet 

V oor zaken, welke op dien dag nog niet toepasselijk. 
bestonden, 'blijven de voorschriften der .Sue- 5. De artikelen 36, 38, .. 39 en 40 der Suc
cessiewet van kracht. · ; cessiewet zijn ook toepasselijk op de aangiften 
• 2 .. De overeenkomstig art. 1 aangegeven ,volgens art. 2; voo:t de toepassing van art. 63 

waarde kan, voor alle zaken, waarop het ·eerste , nos. 3, 4 en 5 der Successiewet wcirdt alsdan 
lid van art. 1 van toepassing is, worden ver- -onder ,,aangifte" verstaan de aangift~ volgens 
vangen door de waarde dier zaken op den I art: 2. · 
honderdsten dag na dien, waarop de vrede . :_. 6. Wij behouden Ons voor, ,kwijtschelding, 
tuss9hen Duitschland, Engeland en Frankrijk ·vermiudering of: teruggave van recht. te ver
zal zijn gesloten,· in den toestand waarin zij :1eenen in de gevallen, waarin zaken, waarop 
zich bevonden op het tijdstip, dat volgens de : deze wet toepasselijk is, v66r den in art. 2 
Successiewet · ;voor de vaststelling der, waarde 'genoemden dag' ,moesten worden· verkocht en 
zou gelden. Die vervanging .geschiedt bij eeh •de opbrengst later blijkt ·minder te hebben 
binnen vier inaanden na dien dag in te dienen · bedrageti da.n de waarde op dien dag. · 
memorie van aangifte, waarin de goederen · 7. Deze wet treedt in, werking met den 

· <ivereenko:mstig a,rt. 10 of art. -11 der Successie- , dag harer afkondiging. · 
wet zijn· omschreven. Het recht; dat alsdan Indien v66r dien da,g aangifte is gedaan,_ 
blijkt te veel te zijn ·betaald, wordt t~rug- : is 's Rijks ambtenaar bevoegd op de w1jze en 
gegeveri binnen drie maanden na de indiening . met de gevolgen in art. 21 der Successiewet 
dezer aangifte, met -eene rente van vijf. ten· · voorzien, 1 bij nadere memorre aangifte te 
honderd in het jaar van den dag der beta,ling vorderen ·van de waarde op 20 Juli 1914. 
tot dien der teruggaaf. , Ook voor het geval, dat geene nader,e aangifte 
· De termijn van· aangifte kan in bijzondere is gevorderd, is het bepaalde in de artikelen 

gevallen door Onzen Minister· van Financien 2, 4 en 5 van toepassing. · 
worden verlengd.- · Lasten en bevele.n, enz .. ·. 

3 . . Indien op -den in art, 2 genoemden dag Gegeven te 's Gravenhage, den 6den Maart 
nog geene memorie van aangifte is ingediend, 1915. ' 
kunnen de tot a!J,n'gifte, verplichte of bevoegde 

· personen de waa,rde van de· geerfde of ver
kregen- zaken te hilnner keuze bepalen volgens 
die, op 20 Juli 1914 of op den in: art. 2 ge- · 
noemden dag.. De • keuze moet voor alle 
geerlde- of verkregen zakerl gelijk. zijn." I~ de 
aangifte moet, op straf van· weig~rin:g,. worden 
vermeld welke keuze is gedaan, Op de uit, 
gebrachte keuze kan niet worden teruggekomen. 

4. 's Rijks ambtenaar is bevoegd te vorde
ren, dat de volgens· art, 2 gedane nadere ·aan

'gifte wordt. beeedigd. In d!!,t geval geeft hij 
daarvan -kennis -'- zoo noodig•. met aanwijzing 
van den tot.beeediging verplichten aangever -

WILHELMINA. 
De .Minister van Firiancien, TREUB; 

· (Uitgeg. ··12 Maart' 1915.) 

6 111aari 1915 WET, tot 'vermindering van 
'het recht van overgang bij overlijden van 
onroerend· goed: S. , 143. 

Bijl. 2e Kamer 1914/15; n°. 266, 1-6. 
Hand. id. 1914/15, blaclz. 630. 
Bijl. 1e Kamer 1914/15, n°. 266. 
Hand. id. 1914/15, blaclz. 258. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .••. doen te weten : 
Alzoo Wij -in overweging genomen hebben,. 

dat het wenschelijk is het recht· van overgang 



139 

bij overlijden van onroerende goederen nader 
te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en~. 
Art. 1. In artikel 43 der SU:ccessiewet wordt 

in ·plaatff van ,,aoht en een half" gelezen ,, vier". · 
2. Deze wet treedt in werking op 1 Mei 1915. 
Zij is van toepassing wanneer het overlijden 

of de andere gebeurtenis, waardoor de ver-
plichting tot aangifte oritstaat, op of na dien 
dag plaats heeft, zooniede wanneer op of na 
dien ·dag wordt geerfd of _verkregen ten gevolge 
van de vervulling eener voorwaarde'. 

Lasten en bevelen; enz. 
- Gegeven te 's Gravenhage, den 6den Maart 

1915. 
WILHELMINA. 

De 11finister van Financien, TREUB. 
( Uitgeg. 23 JJiaart 1915.) 

6 JJfaart 1915. BESLUIT, houdende tijdelijke 
opheffing van het verbod van uitvoer van 
klaverzaden. S. 144. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 6 Maart 1915, 
Kabinet Litt. D 28 ; 

Gezien Ons Besluit van 16 Februari 1915 
(Staatsblad no. 97); 

Hebben goedgev-onden en verstaan : 
Het verbod van uitvoer van klaverzaden, 

uitgevaardigd bij Ons bovengemeld Besluit, 
is tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financieri 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn; 
ieder voor zooveel hem betreft,' belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk · in het 
Staatsblad zal warden geplaats~. · 

's Gravenhage, den 6den Maart 1915. 
WILHELMINA: 

De Minister van Oorlog, BosBoolli. 
De Minister van Financien, ·TREUB. 

De 11fin. van Landbouw, Nijverheid en Handel,, 
PosTHUJIIA. 

(Uitgeg. 6 Maart 1915.) 

6 Maart 1915. MISSIVE van derr Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aari 
de Commissarissen der Koningin in de 
provinoien, betreffende uitvoering ·van 
de Stoomwet. 

Bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1915 
(Staatsblad n°. 83), is tot uitvoering van d~ 
Stoomwet het Stoombesluit 1915 vastgesteld, 
dat het Koninklijk besluit van 19 October 1896 
(Staatsblad n°, 163), laatstelijk gewijzigd ·bij dat 

1915 

van 17 October 1913 (Staatsblad n°. 393), ver
vangt. Dit riieuwe besluit zal op 15 Maart e.k. 
in werking treci.en: 

Ingevolge het laatste lid van de artikelen , 
11 en 73 van het Stoombesluit 1915 zullen van 
15 Maart 1915 · af, de te verleenen akten van 
vergunning voor het gebruik van stoomketels 
en an.dere stoomtoestellen in den vorm van een 
boek worden uitgereikt. In dit boek (oontrole
boek geriaamd), zal behalve de akte van ver
gunning o. a. een aantal formulie~en worden 
opgenorilen; waarop door de am btenaren voor 
het Stoomwezen de ~anteekeningen, betreff~nde 
het periodiek onderzoek van het stoomtoestel 
zullen worden gesteld, welke tot dusver warden 
ingeschreven in de aanteekeningslijst,- die, 
afgesoheiden van de akte, tegelijk met deze 
werd uitgereikt. Deze lijsten zullen sleohts 
in gebruikblijven bij stoomtoestel!en, waarvoor 
eene v66r 15 Maart e.k. verleende akte van 
vergunning geldt. 

Voorts zal het controlebo~k eenige formu
lieren bevatten voor besohikkingen, welke door· 
mij genomen worden, ten einde overeenkomstig 
het· eerste lid van a'rtikel 12 of. 74 van het 
Stoombesluit 1915, bij overgang van het _stoom
toestel aan een anderen gebruiker, de akte op 
naam van den nieuwen gebruiker te stellen, 
of om eenige andere noodig gebleken wijziging 
in: de akte aan te brengen. 

Werd tot dusver voor de uitreiking .van 
akten van vergunning, kraohtens de Stoomwet, 
verleend, steeds de tussohenkomst ingeroepen, 
hetzij van Heeren Commissarissen der Koningin, 
hetzij van Heeren Burgemeesters, ook voor het 
vervolg zullen de in den vorm van oontrole
boeken te verleenen akten, door mijn departe
ment aan een van beide · autoriteiten worden 
toegezonden, met verzoek deze aan de belang 
hebbenden te doen uitreiken en dat zoowel, 
wanneer een iaieu~ controleboek wordt uitge
geven, als wanneer in een bestaand gontrole boek 
een door mij vastgestelde besohikking is opge
nomen. Ik zal het zeer op prijs stellen, dat 
door U H.E.G. en door de Burgemeesters in 
Uw Gewest het noodige worde verrioht, -opdat 
de van mijnentwege toegezonden controle
boeken aan de belanghebbenuen warden. ter 
hand gesteld. In het belang van het.toezioht 

de nalev:ing van de Hinderwet zal .het ge
wenscht zijn daarbij te handelen, overeen
komstig de oiroulaire d.d. 25 Januari 1901 van 
den toenmaligen Minister van, Waterstaat, 
Handel ~n Nijverheid. 

Opmerking verdient nog, dat artikel 46 
van het Stoom besluit van 1896, onder ·,i,, aan de 
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· gebruikers van stoomketels voorschriften geeft 
omtrent de plaats, waar de hun uitgereikte 
akten van yergunning en aanteekeningslijsten 
aanwezig moeten zijn, welke voorschriften ver
schillen, naar gelang de akten zijn verleend 
voor vaste ketels, ketels in stoomvaartuigen of 
vervoerbare ketels. In verband hiermede 
werden ·Heeren Commissarissen der Koningin 
en Burgemeesters bij de toezending van akten 
steeds door mij uitgenoodigd, de. belangheb 0 

benden bij de uitreiking te wijzen op het voor
schrift, dat. in. elk-bijzonder gevaL.diende te. 

... worden nageleefd. Het nieuwe Stoombesluit 
· heeft nu de zooeven bedoelde verschillende 
voorschriften verv:angen- door de voor alle 
stooni.toestellen geldende uniforme · bepaling, 
(artikel 44, le lid, onder d en artikel 72, le lid, 
onder b), dat de gebruik~r moet zorgen, dat het_ 
controleboek, (eventueel de akte met aan
teekeningslijst), steeds op eerste aanvrage voor 
den ambtenaar ter inzage is en in goed onder
houden staat verkeert, zonder nadere aan
duiding van de plaats, waar de bedoelde be, 
scheiden zich moeten bevinden. Bij de 
uitreiking van de controleboeken, onvl'lrschillig 
voor welke toestellen zij gelden, zullen belang
hebbenden dus slechts op deze eene bepaling 
behoeven te worden gewezen. 

Ik moge U H.E.G. verzoeken het boven
staande ter kennis te brengen van de Burge-· 
meesters in Uw Gewest en voorts hunne aan
dacht te vestigen op artikel 15 van het Stoom
besluit 1915, dat in hoofdzaak overeenkomt 
met artikel 15 van het Koninklijk besluit van 
19 October 1896 (Staatsblad n°. 163). Evenals 
thans zal hij, die een vervoerbare~ stoomketel 
tijdelijk huurt, ingevolge artikel 12. 5e lid, van 
het Stoombesluit 1915, (overeenkomende met 
artikel 12, 2e lid, van het besluit van 1896), 
geen aanvraag behoeven in te dienen, om de 
daarvoor verleende akte van vergunning op 
zijn naam te doen stellen. Echter zal volgens 
artikel 15 hij, die een aan een derde toebe
hoorenden vervoerbaren stoomketel in werking 
wenscht te brengen, daartoe verlof hebben te 
vragen aan den Burgemeester. Deze verleent 
dat verlof, indien aan· de voorwaarden, in het 
2e lid van artikel 15 onder a, b en c opgesomd, 
is voldaan. In de eerste plaats behoort 
ingevolge die• voorwaarden aan den Burge. 
meester te worden overgelegd, of het voor den 
ketel uitgereikte controleboek, waarin zich· 

• blijkens het bovenstaande de akte van ver
gunning moet bevinden, of, (nl. indien de akte 
van vergunning v66r 15 Maart 1915 is ver
leend), de-akte van vergunning en de daar_bij 

behoorende aanteekeningslijst. Hetzij uit de 
aanteekeningen, welke in het controleboek zijn 
opgenomen, hetzij uit. de · aanteekeningslijst, 
wellre bij de v66r 15 Maart 1915 verleende 
akten behoort, zal zijn na te gaan, of aan de 
~nder b gestelde · voorwaarde is voldaan, nl., 
dat de ketel bij een, binnen de laatste twaalf 
maanden ingesteld, onderzoek in orde is bevon
den. Of de onder c gestelde voorwaarde is 
vervuld (nl., dat de ketel ·voorzien is van de 
in ·artikel 14 .van het i;ltoombesluit bedoelde 
plaat), zal.moe.ten blijke_n uit een door of vii,n
wege den Burgemeester fo te stellen on~_!lrzo"ek . 

Bij kennisneming van een controleb'oek ·zal 
er rekening mede zijn te houden, dat de daarin 
voorkomende al,:te zelf niet steeds aangeeft, te 
wiens name de- voor het gebruik-van het stoom -
toestel v~rleende vergunning staat. Indien 
nl. de vergunning krachtens a~tikel 12 of 
artikel 74 van het Stoombesluit 1915 op naam 
wordt gesteld van een anderen gebruiker dan 
die, in een na 15 l\faart 1915 verleende akte 
vermeld, blijft de akte ongewijzigd, maar wordt 
- zooals uit het bovenstaande blijkt - in het 
controleboek eene beschikking opgenomen, 
welke aangeeft, dat de vergunniµg op naani 
van den nieuwen gebruiker. is overgegaan. 
Inzage van de in de controleboeken voor
komende beschikkingen . is derhalve mede 
gewenscht. · 

Het laatste lid van artikel 15 bevat eene 
~ieuwe bepaling, volgeris welke de Burge
meester van elk verlof, dat· door hem voor het 
gebruik van een . vervoerbaren stoomketel 
wordt verleend, kennis behoort te geven aan 
het in zijne gemeente bevoegde districtsh.oofd 
voor het stoomwezen. Ik acht het. van veel 
belang, dat deze bepaling nauwkeurig worde 
nageleefd en dat de kennisgeving aan het 
districtshoofd telkens zoo spoedig mogelijk 
geschiedde. 

Ten slotte maak · ik van deze gelegenheid 
gebruik, het verzoek in h~rinnering te brengen, 
vervat in de aa~schrijving dd. 10 Januari 1912, 
n°. 114s, afdeeling Arbeid van mijn toenmaligen 
ambtsvoorganger. Dit verzoek had de strek
king, dat o. a. de gemeentebesturen zouden 
worden uitgenoodigd van elke door hen krach
tens de Hinderwet verleende vergunning tot 
oprichting of uitbreiding van een onder die wet 
vallende inrichting mededeeling te doen aan de 
districtshoofden · voor het stoomwezen. Uit 
ontvangen ambtsberichten leid ik a£, dat niet 
alle gemeentebesturen aan_ deze ambtenaren 
de gewenschte mededeelingen verstrekken. 

· (W. v, .n. B ... -A.)· 
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8.Maart 1915. ·BESLUIT, houdende .beslissin'g der St. Anne -Broederschap ·dezelfde -woorden· 

dat een reglement van 'een9 burgerlijkb g!)bruikt- dan de ondersteuning die het regle-
. jnstelling van weldadigheid; die armenve~- ment bedoelt ; :ilat-de ondersteuning; in art. 29 

zorging buiten gestichten ten doe! heeft, der. wet bedoeld, is ·zeer .in het· oog loopend 
voldoen moet ·aan .artt. 21 en 29 der arrr:uiri'- eene ondersteunhig, die ·omvat algeheele zorg 
wet, ook al heeft hare ondersteuning slechi~ ~oor, het 10vensonderhoud, dus· bet voorzieri in . 
een _aanvullerid• karakter.· ;: de volkoni.en bestaanii"voorwaarden' van' het, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. . 1
:- individu dat" ondersteund wordt; dat art. 29 

· Overwegende dat'door tlen .Raad der genieent!e der arinenwet iegt, dat de ondersteuning in · 
Zutphen op 8 Juli 1913 een reglementisvastgJ1

• zoodanigen vorm en :in zoodanige mate- moet 
steld voor de Sint Anne Broederschap te Zut'.c worden verstrekt &ls met het oog op de behoef• 
phen, waarvan de'· artt. 1, lid 2; 4 en 5 luideui!: ten· eri de persoonlijke ~ie;en·schappen in· ve~-

Art. 1, lid 2. De ondersteuning geschiedt bane[ met de omstandigheden, van den arme het 
door het· uitdeelen van zoogenaamde preuvhr meest gewenscht is om hem wederom in staat.te 
gen in_ geld, tot ho~gstens eeil -bedrag v~~ stellen ,,in het onderhoud van zich·en zijn geijn 
zestig cents in de week aan elken met eenr te voorzien" ;_ dat dit nu' de St. Anne Broeder
preuving _begiftigde; .. , .. . schap niet doet, blijkens art. l, ~de lid,. van het 

Art. 4'.' De onderst\i'uning wordt v~iJ~end. regleµ1ent, waarin :~taat, dat eeii:e dergelijk:e on· 
tot aan het einde van een kalenderja"ar;. zij kan derste;i_ning wordt gegeven ,;tot eeil bed rag van 
telkens w~der vo"or eeri" jaar :worden verleng~i ten hoogste 60 cents in de· week"; dat van eeµ 

Art. 5. Bij. overlijden van den man kan de overnemen door de .St. Anne Broederschap.van 
weduwe gedurende liet loopend kalenderja11~; ·de meest volkomen zorg yoor het individu geen 
of verder bij verlenging; de preuving blijven sprake is, doch zij, integendeel, niets anders doet 
geniefon. .. . . ' dan· iets bijgeven en ·zij daarmede 'p~s ni'ag' ]?e-

Wanrieer zlj hertrouwt, beslissen Rcgente!i , ginnen, indien de menschen een zekeren leeftijd 
over de al of niet v~rienging van het geno( hebben bereikt, terwijl deze bovendien nog aan 
' Wanneer een ongehuwde, eene preuving ge:: -andere 'eischen moeteii voidoen; dat de wetgever 
nietende, zich,in het huw~lijk begeeft, beslisse~ i dit niet op· het oog'.heeft ·gehad irj· art. 29 der 
.Regenten .of het genot der preuving zal blijveii wet, maar deze daar we(degeliJk het oog heeft 
voortduren; · · ·· :, gehad op een zuiver ,,btirgerlijk armbestmir'' 

dat Gedep. Staten van Gelderland bij schrijt dat aangewezen "is·om den arme weer geheel ~e 
ven ·van ·so.Juli 1913. den Raad der gemeent~ brengen· in ·den toestand: dat hij tot onderhoud 
Zutphen hebben ·m~degedeeld, dat, ingevolg; va11 zich en zij!i gezin in· staii.t" is; 
art. 29, laatste lid, .der armenwe( bedeeling in'. dat Gedep: Staten· ·van Gelderland daarop 
geld telkem·vooi-,niet !anger dan _tenhoogst~· bij .besluit van 28 Jan. 1914, n°. 6; h11nne' 
drie maanden kan wo~den toegekend, met welk~ goedkeuring aan het reglement voor de St. 

· bepaling de .artt. 4 en 5 van het onderwerpei Anne Broederschap hebbe!i onthouden, daarbij 
lijk reglemen't strijden, terwijl in het reglement:· overwegende, dat de mate ·va~ onderstetmiiig 
ingevolge art. 21, lid 2, der arnienwet, voor'.' bepaald wordt do.or den· omvang der behoefte_ 
schriften behooren te worclen vastgesteld omJ van . den armlastige ·en vervolgens voor het 

· trent het· geven van. voorlcopige ondersteunini1 verieenen • van onderstirnd in de eerste. plaats 
in de gevallen waarin' het verstrekk_en va~: ·in aanmerking komen de in art. 28 der armen·
onderstand nlet zonder gev,aar voor het !even:_ · wet genoeinde perso:iien en instellingen en eer~t 
of de . gezondheid va_n den :arme _kan worde~: 'daama . de bu~gerlijke instellingen: of de, bur
uitgesteld, wordende de .Raad uitgenoodigd het gerlijke overheid,-zoodat·deze laatsten meesten· 
vorenstaande_ te overwegen en vari den uitslai: · deels aanvullend optl'eden en slechts bij alge
zijner ·beyindingen aan Gedep. f3taten inede;• heel-in- gebreke blijven der hiervoren.genoem· 

. deeling, te doe~·. c11sri:quo onder inzeiiding varii · den, vocir de volledige ondersteunirig komeil 
·een· in verbancl · daarmede gewijzigd reglement !, te sta.an ; · · dat derhal~e de onde:rst'euni:ng; · in 

d~t Burg. en Weth. van Z~tilhen namenl art.· 29· der arri:J.enwet bedoeld, geene volledige 
den Raad dier gemeerite naar ·aanleiding van, verzorging behoeft te zijn en de bijslag, door 
dit schrijven aan Gedep. Staten hebben · opge]i het onderwerpelijke · gesticht gegeven,'onge-

. merkt, dat men bij beschouwing van art. 2fi1 twijfeld behoor.t, tot de .m het 4de Hd, in_-firi~, 
der armenw~t zeer beslist den indruk krijgt;I · dier wetsbepaling genoemde oridersteuning in 
dat daar sprake is van eerie andere ondersteu~I geld, ~elke telkens · voor niet !anger dan · drie-. 
ning - al worden in art. 4 van het reglemen~; maanderi kan _worden toegekend, terwijl; voor · 
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bet geval dat deze niet ·toereikend zijn mocht 
om aan den arme bet noodzak(llijke levens
onderhoud te verschaffen, de burgerlijke instel
lingen of we! de burgerlijke overheid voor het 
overige behoort te zorgen ; dat bet voorts -,-
ter beoordeeling van de vraag of de St. Anne 
Broederschap ,,armenzorg buiten gesticbten" 
ten doe! heeft en daarmede art. ·21 de:r armen 
wet op haar toepasselijk is - niet afdoet of 
deze in.stelling. de volkomen Qnderstetining van 
armen op zich n.eemt, doch of uit hare fondsen 
verzorging van armen buiten gestichten p!aats 
vindt; dat blijkens art .. 1 van het onderw.erpP
lijk reglement de St. Anne Broedersch'ap is 
eene instelling van liefdadigheid, welker strek
king is uit hare inkomsten huiszitte:nde armen 
t<i ondersteunen ; dat, blijkens het tweede lid 
van ·gemelde- bepaling, de ondersteunin~ ge
schiedt door het uitdeelen van preuvingen in 
geld, tot hoogstens/0.60 in de week, aan elken 
met eene, preuving begiftigde; dat, ingevolge 
art. .2 van bedoeld reglement. voor die preu
vingen. slechts in aanmerking komen personep 
.boven 40 jaren van goed zedelijk gedrag en min
stens 8 jaren te Zntphen woonachtig; dat de· 
om~tandigheid echter, dat de onderwerpelijke 
instelling hare.liefdadigheid niet s!echts tot een 
zeker bedrag doch ook tot een zekeren kring van 
person en beperkt, niet weg'neemt, dat .zij niette
min slechts aan armen en wel huiszittenden 
wordt betoond; dat zij alzoo wel degelijk armen
·verzorging buiten gestichten ten doe! heeft, als 
waarn.n sprake is in het e·erste lid v1m art. 21 der 
armenwet, en haar i-eglement derhalve niet voor 
goedkeuring vatbaar is zoolang het niet voldoet 
aan de voorschri£ten bij dat artikel voor regle
menten voor dergelijke instellingen gesteld; 

dat van .het besluit van Gedep. Staten de 
Raad der gemeente Zutphen bij Ons in beroep 
is gekomen, met .verzoek dit besluit van Gedep. 
Staten te vernietigen ; 

0., dat de St. A'.nne Broederschap te Zutphen 
is eene burgerlijke instelling van weldadigheid, 
welke armenverzorging buiten gestichten ten 
doe! heeft, zooda.t ingevolge het tweede lid 
van art .. 21 der armenwet het voor die ,Broe
derschap door den gemeenteraad van Zutphen 
vastgestelde reglement voorsc1riften had moe
:ten bevatten betreffende bet geven van vopr~ 
loopige ondersteuning in de gevallen, waarin 
bet verstrekken van ondersteuning niet zonder 
gevaar voor het !even of de gezo~dheid van· 
.den arme kan · worden uitgesteld; 

dat de artt. 28 en 29 der armenwet de strek
king hebben die ondersteuning door bnrger
lijke instellingen van weldadigheid en door de 

burgerlijke overheid rechtstreeks slechts te doen 
verle~nen voor zoover zij,-die zi.ch b_et noodzake
liik levensonderhoud niet kunnen verschaffen, 
dit niet ontvangen van: de in art. 28 b\)doelde per
?Onen of in~tellingen, zoodat de ondersteuµing, 
bedoeld in.art. 29, slechts een aanvullend karakter 
heeft, hetgeen ook bet geval is met de ondersteu
ning van de St. Anne Broederschap te Z~tphen, 
.waarvan het gevolg is, dat bet. v'ierde lid van 
_art. 29 ook voor die Broederschap geldt _en be
_deeling in geld of i_n natura gedurende zekeren 
.tijd telkens voor ni'et !anger dan ten hoogste drie 
ma·anden door haar mag worden toegekerid ; 

dat alzoo bet door den gemeenteraad van 
Zutphen vastgestelde ·reglement voor de St. 
Anne Broederschap aldaar in strijd is met bet 
tweede lid van art. 21 en met het vierde lid 
van art. 29 der armimwet eri het beroep mits~ 
dien • ongegrond is ; .. 

Gezien de armenwet; 
.Hebben goedgevonden e.n verstaan: 
bet be.roep .van den Raad der gemee11te Zut

phen tegen bet besluit van G:ed.ep. Staten van 
Gelderland van 28 Jan. 1914, n°. 6, ongegrond 
te verklareri. ((}em.-stem.) 

9 Maa1·t 1915 MISSIVE van den Minigter van 
Financien mm de gemeentebesturen · tel' 

. uitvoering van art. 32 van bet bes]uit van 
1 December 1913 (Staatsblad n°. 420). 

Ingevolge art. 32 van het Kon. besluit. dd. 
1 Dec. 19]3 (Staatsb/ad n°. 420) moeten j'aar
lijks.in de maand Januari aan het Departement 
van Financien worden gezonden de quitantien 
voor de in bet laatst verstreken jaar op· grond 
van art. 68 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 gedane stortingen. Aang·e
zien uit · de quitantien niet blijkt voor welke 
gepenstonneerde ambtenaren pensioensbijdra
gen zijn gestort, noch welk bedrag en over w_elk 
tijdvak voor ieder hunner is gestort, beb ik de 
eer U te verzoeken bij die quitantien e·ene lijst, 
volgens bijgaand model,· te doen oYerleggen. 

Gespedficeerde .opg,we der niet het oog op 
artikel 68· der Pensioenwet voor de ge,neente
a,nbfenaren 1913 gedane stortingen. 

Namen Bedrag Tijdvak .:, -
a, A 

der Betrek- der waarover s"' 
gepension- king. de storting A gfi storting. "'·~ neerden. loopt. <,;,: 

I 
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10 Jiaart 1915. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van- het · Koninklijk besluit van 9 l\Iaart 
1910 (Staatsblad n°. 82), waarbij aan de 
Vereeniging tot opvo'eding en verpleging 
van idioten en achterlijke kinderen, ge
vestigd te Utrecht, vergunning is verleend 
op het terrein ,,Lozenoord" te Ermelo, een 
gesticht voor idioten op te 'richten. S. 145. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
6 Maart 1915, n°. 3035, afdeeling Volksgezond

'heid en Armwezen ; 
Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staais.

blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· te bepa,leu-: . 

Eenig artikel. 
Aan artikel 2 van Ons besluit van 9 llfaart 

1910 (Staatsblad n°. · 82), zooals dat artikel 
wordt gelezen ingevolge Ons besluit vait 
10 Januari 1913 (Staatsblad n°. 11), wordt een 
nieuw derde lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,Bovendien· mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1916 of zooveel eerder 
als Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
zal bepalen, in de drie paviljoenen nag 19 
meisjes verpleegd worden. ". 

Onz~ Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit .besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den lOden Maart 19i5. 

· WILHELMINA. 

De J.11 inister van Staat, Minister van Binnen-
landsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 24 Maart 1915.) 

12 lYiaart 1915. BESLUIT, tot a~nwijzing van 
eene vierde mijn ter ontginning overeen
komstig de wetten van 24 Juni 1901 (Staats
blad 1i0. 170) en van 23 September 1912 
(Staatsblad n°. 307). S. 146. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Fe'. 
bruari 1915, n°. 368, Afdeeling Nijverheid; 

Gezien artikel 1 van de wet van 24 Jun_i 
1901 (Staatsblad n,0 • 170) en artikel 3 van de wet 
van 23 September 1912 (Staatsblad n°. 307) ; 

·Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Maart 1915, n°. 40); ' 

Gelet op het nader rapport van ·onzen voor
noemden Minister van 10 Maart 1915, n°. 1762, 
Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
ter ontginning overeenkomstig de w'et van 

24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 170) en de wet 
van 23 September 1912 (Staatsblad n°. 307)
aan te wijzen eene vierde mijn, welke op de bij 
dit besluit behoorende ka~rt (1) metroode lijnen 
is aangeduid enwelke begrensd-wordt als volgt: 

Uitgaande van het punt, waar noordoostelijk 
van Lutterade de as_ van den spoorweg van 
Maastricht naar Sittard de as van den .,Bosch
weg" snijdt, volgt de grens van de vierde 
Staatsmijn: 

a._ De as van den ,,Boschweg" 'in noord
westelijke richting tot waar zij de as van ·den 
,,Urmonderw_eg" snijdt; 

b. De as van den ,, Urmonderweg" tot waar 
zij de grens tusschen de gemeenten Geleen 
en Sittard snijdt; 

c. De grens tusschen deze beide gemeenten, 
eerst , in westelijke en daarna in zuidelijke 
ric_hting, tot waar zij de as van den hoofdweg 
van• Lutterade naar Urmond snijdt; 

d. • De as van dezen hoofdweg tot waar zij 
_de as van de ,,Oude Postbaan" snijdt ;__, 

e, De ·as van de ,,Oude Postbaan" in zuide
lijke richting tot waar zij de as van den ,,Neer
beeker Veeweg" snijdt; 

f. De as van den ,,Neerbeeker Veeweg" 
in zuidoostelijke richting en in aansluiting hier
aan die van de ,,Neerbeeker Heerestraat" tot. 
waar deze de as van de ,,Neerbeeker Dorp
straat" snijdt; 

. g. De. as van de ,,Neerbeeker Dorpstraat"· 
in noordoostelijke richting en in aansluiting 
hieraan achtereenvolgens de assen van den 
,,Kapellerweg", van de ,,Kapellerstraat", van 
de . ,,Peterstraat", van de ,,Dorpstr~at te
Gele'en" (.ten deele genoemd ,,het rinde") en. 
van de ,,Hongerstraat", tot waar de as van. 
laatstgenoemde straaj; die van den ,,Dassen
kuilderweg" snijdt; 

h. De as van den ,,Dassenkuilderweg'.' en. 
in aansluiting hieraan die van den ,,Boschweg"· 
terug naar het uitgangspunt. 

Onze Minister van ·Landbouw, Nijverheid 
en Handel is bela,st met de uitvoering van dit. 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden. 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden_ 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 12den Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
, . POSTHUMA. 

(Uitgeg.· 24 Maart 1915.) 

(1) Deze kaart is hierna ni~t opgenomen. 
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12 Maart 1915. BESLUIT, tot r-egeling der 
vergoeding -voor bureaukosten aan de 
colleges van zetters voor 's-Rijks directe 
belastingen en der presentiegelden voor· de 
leden dier colleges. S. 147. 

WIJ WILHELMINA-,· ENZ.· 
Op d·e voordracht van Onzen Minister van 

Financien van'l7 Februari 1915,-n°. 91, afdee
ling Directe Belastingen ; 

Gezien artikel .' l; twii'ede lid, der wet van 
5 April 1870 (Staatsblad n°. 63), alsmede Onze 
besluiten van 8 December 1898 (Staatsblad 
n°. 264), 14 Jnni 1901 (Staatsblad n°. 148), 
6 December 1910 (Staatsblad n°. 365) en 
6 Februari 1914 (Staatsblad n°. 30); 

Den Raad. van State gehoord (advies van 
2 Maart 1915, n°: 26); . 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Maart 1915, n°. 81, 
afdeeling Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Aan de colleges van zetters _voor 

's Rijks directe belastingen wordt voor elk 
-duizendtal inwoners der gemeente of van 
het gedeelte der gemeente waarvoor het 
,college is ingesteld, en voor elk kalenderjaar, 
als vergoeding voor bureankosten toegekend : 

in gemeenten of gedeelten van gemeenten 
van 10,000 inwoners en daarboven, f 2-; 

in gemeenten of gedeelten van gemeenten van 
1500 tot 10,000 inwoners, / l. 

Wanneer de vergoeding, berekend noar 
bovenvermelde regelen vo_or een college onvol
-doende blijkt voor de behoefte in 1915 of 
volgende jaren, kan zij door Ons warden ver
hoogd. 

2. Aan de leden van een college van zetters 
te zamen wordt voor elk kalenderjaar als 
presentiegeld toegekend : 

a) aan die van het college te Amster-
dam . . . • . . . . . . . . . f 4900; 

te Rotterdam en 's Gravenhage . . ,, -2800 ; 
te Utrecht . . . . . • . . . . . ,, 2100; 
b) aan die van de overige colleges, voor elk 

-duizendtal inwoners van de gemeente of van 
• het gedeelte der gemeente, waarvoor het college 
is ingesteld : 

in gemeenteri of gedeelten van gemeenten 
van 10,000 inwoners en daarboven f 14 ; 

in gemeenten of gedeelten van gemeenten 
van minder dan 10,000 inwoners f 10. 

3. Het getal inwon.~rs van eene gemeente of 
van het gedeelte eener gemeente wordt bepaald 
naar den toestand oij den aanvang van het jaar 
waarover de vergoeding voor bureaukosten of 
het presentiegeld wordt toegekend. 

Onderdeelen van een duizendtal, de helft of 
meer bedragende, warden voor een geheel 
duizendtal -gerekend en anders buiten -aan-
merking gelaten. · 

Voor gemeenten of gedeelten van gemeenten 
van minder dan 1000 inwoners, bedraagt echter 
bet presentiegeld voor het college -steeds f 10. 

4. - Het bedrag der vergoeding voor burean
kosten en dat van het presentiegeld warden 
voor zoover het van het getal inwoners afhan
kelijk is; voor olk college _vastgesteld door den 
direoteur der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen in wiens directie de· standplaats 
van het college is gelegen. 

De directeur bepaalt voor alle colleges zonder 
onderscheid het aandeel van elk lid in het 
presentiegeld naar het getal bijgewoonde ver
gaderingen blijkens de presentielijsten, die 
hem na afloop des jaars door den voorzitter 
van het_ college worden gezonden, en maakt 
tot uitbetaling van de vergoeding voor bureau
kosten, ordonnantien en tot uitbetaling van het 
presentiegeld, betalingslijsteri . op. 

5. De ordonnantien worden voor- voldaan 
geteekend door den voorzitter en een lid van 
het college, -de betalingslijsten- door elk lid, 
ieder voor zooveel hem aangaat .. 

6. De bij artikel 1 vastgestelde vergoeding 
voor bureaukosten woidt niet genoten door de 
colleges van zetters uitsluitend· belast met 
werkzaamheden betreffende de belasting op 
bedrijfs- en andere inkomsten. 

Met .afwijking van. het bepaalde bij artikel 2 
wordt aan de_leden van elk college van zetters 
voor het jaar 1915 als presentiegeld toegekend : · 

a.) aa11 die v_an het college van zetters voor 
de grand- en personeele belasting : 

te Amsterdam f 4900 ; 
te Rotterdam en 's Gravenhage f 2800 ; 
te Utrecht f 2100 ; 
b) aan die van elk der colleges van zetters 

voor de belasting op bedr\Jfs- en andere in
komsten: 

te Amsterdam f 1000; 
te Rotterdam en 's Gravenhage f- 800 ; 
te U treoht f 400 ; 
o) aan die van de overige colleges, voor elk 

duizendtal inwon~rs der. gemeente of van het 
gedeelte der gemeente, waarvoor het college 
is ingesteld : 
. -in gemeenten ,of .gedeelten van gemeenten 

van 10,000 inwoners en daarboven f 17.50; 
in gemeenten of gedeelten van gemeenten 

van minder dan 10,000 inwoners f 12.50. 
V oor de toepassing van het tweede lid van 

dit artikel worden de voorzitters, bedoeld bij 
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oartikel 18 der wet van 2 October 1893 (Staritsc 
-blad n°. 149), niet als leden gerekend. 

7. Onze besluiten van 8 December 1898 
,(Staatsblad n°. 264) en van 14 Juni 1901 (Staats
blad ·no. 148), ·artikel 2 van Ons besluit van 
6 December 1910 (Staatsblad n°. 365) en artikel 2 
van Ons besluit van 6 Februari 1914 (Staatsblad 
n°. 30) -worden ingetrokken. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit b~~luit, hetwelk i; het 
Staatsblad° zal worden geplaatst eri 'waarvan 
afschrift zal worden gezonden . aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 12den Maart 1915, 
. .. . WILHELMINA: 

De: Minister ·van Financien, TREUB'. 
(Uitgeg .. 25 ·Maart 1915.). · 

12 Maart 1915: MrssrvE van den Ministe'r 
van Binnenlandsche·.: Zaken :i.an de Com
missarissen· der Kon in gin iri .de provincien; 
betreffende onderstand · van·· · Belgische 
vlucbtelingen. 

· Ter wille van· eime meer een'voudige admi
-nistratie bestaat er biJriiij geen bezwaar tegen, 
,:!at door de gemeentebesturen bij,het indienen 
van hunrie declaratien wegens .. onderstimd aan 
Belgische ·vluchtelingen, niet meer wcirdt inge
zonden de z.g. nominatieve. opgaaf van de 
ondersteunden. Volstaan zal kunnen worden 
.fnet ·een rekenkundig overzicht van het aa_ntal 
verpleegdagen'. B.v.: ' 

v~iwassen persimen gedurencie· 
· _. . . . dagen = . . . . dagen 

kindereh gedurende 
. ~ : . dagen = ... a dagen. 

- ·- Ik heb de eer- U H.E.G .. te ver·zoeken, het 
· hovenstaande ter keni:iis te breilgen van de ; 
gemeentebesturen. Daarbij zou teve'ns nog het 

"volgende. onder de -aandacht kunnen woi-den 
gebracht: 

Over elke · maand moet bij niet meer dan 
·eene declaratie worden gedeclaree_rd. Supp]e: 
toire declaratien inogen. niet dan bij hoo_qe uit
zondering ·Worden toegelaten en moeten- in dat 
·geval ·.van de .gewone · declaratien zijn onder
·scheiden door de aanduiding: ,;aanvullende- of 
·vervolg-declaratie''. in liet·boqfd .. Met bet bog 
op eene vlcitte-en nauwkeurige controle is deze 
·maatregel strikt noodzakelijk. De leverancier~ 
kunnen worden. ingelicht; dat zij · hunne reke
riingen telkens overceen afgeloopen maaiid aan 

:het gemeentebestmir indienen: · 
Ter wille van eene vlugge afdoening:der 

: declaratie1:i'··is het-. vcoorts gewens<iht, .dat:'door 

1915. 

de gemeentebesturen dadelijk bij inzending van 
hunne declaratien toelichting wordt -verstrekt 
wanneer daartoe, ih verband. met de gegeven 
voorschriften, aanleiding bestaat, 

De Minister van Staal, 
lYlinister van Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

13 Maart 1915. BESLUIT, houdende intrekking 
van de t\jdelijke ophefilng van· het verbod 
van uitvoer van salpeierzuur. • S. · 148; 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog; . van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en. Handel van 12 llfaart 1915, 
Kabinet Litt. T30 ; · 

Hebben goedgevonden ·en verstaan : 
. in te trekken de tijdelijke ophefilng van het 

verbod van uitvoer van salpeterzuur, toegestaan 
bij Ons besluit van 21 Augustus 1914, (Staats
blad n°. 421). 

Onze Ministers van Oorlog, van Firianci~n 
·en van Landbouw, Nijverheld .ei:i ·Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft;'belast met de 
uitvoering van dit besluit, : hetwelk· iU: het 
8taatsblad zal worden geplaatst; . . . 

's Gravenhage, dep. 13den' Maart 1915. 

. WILHELMINA.: 

De 111inister van Odrlog, .BosliooM. 

De 1rlinister 'van ·Financien, TREUB; 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Jfandel, 
·, , , .POSTHUMA. ' ' 

(Uitgeg. 13 jjf_aart 1915.) 

13 M aart 1915. BESLUIT, houdendeverbod van 
uitvoer - va;n ·cacaopastd en cacaomassa. 
S., 149. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het ·in het bela:ng van- den 

-Staat noodig )s; den uit'vber van cacaopasta 
·en cacaomassa te verbiedim ;'" 
- Gezien de Wet van- 3 Augustus 1914 ( Staats-
blad n°. 344); · 

.Op de voordracht vi,,n Onze Ministers van 
· Oorlog,. van·· Financien en vari • Landbouw, 
·Nijverheid- -en Handel· van 10 Maart -1915, 
Kabinet, Litt. G30 ; · · · 

Den Raad ·van State gehoord (advie's van 
·ll Maart .1915 n°. 5); 

_ Gezien- het nader rapport van Onze v'oin'
'noemde- Minister van 12 Maart 1915,- Kabinet, 
Litt: B31 ;- . .. ' . ,.; . 

10 
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Hebben goedg_evonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikd. 
De uitvoer van cacaopasta en cacaomassa 

is verboden van den dag der afkondiging van 
dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers ·van Oorlog, van Financien. 
. en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast inet de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvari afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 13den l\faart 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De ,Winister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handd, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 13 JJJaart 1915.) 

13 JJ;Jaart 1915. BESLUIT, tot wijziging van 
de· Koninklijke Besluiten van 3 Augustus 
1914 (Staatsblad n°. 369a) en van 24 Sep
tember 1914 (Staatsblad n°. 461). S. 150. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, . 
Nijverheid en Handel van 10 Maart 1915, 
Kabinet, Litt. j\,p9 ; 

Den Raad van State gehoord ·(advies van 
11 Maart 1915, n°. 4); 

Gezien _het nader rapport van Onze voor-
noemde Ministers van 12 Maart 1915, Kabinet, 
Litt. 031 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepa.len: 
Art. 1. Het eenig artikel van Ons besluit 

van 3 .Augustus 1914 (Staatsblad n°. 369a) 
wordt gelezen: 

,,De uitvoer van rijst en van alle producten 
van rijst, benevens van rijstafval is verboden 
van den dag der.a,fkondiging van dit besluit." 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen, of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

2. In de eerste alinea van. het eenig artikel 
van Ons besluit van 24 September 1914 (Staats
blad n°. 461) vervallen de woorden: ,,meel van 
rijst en rijstafval". .• 

Onze Ministers van 6orlog, van Financien 
en van Landbouw,. Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

zal warden geplaatst en waarvan afschrift za~ 
worden gezonden aan den Raad van State •. 

's Gravenhage, den 13den Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De JJffoister van Oorlog, . BosBOOM. 

De JJf inister van Financien, TREUB. 

De ,1fin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POS'.CRUMA. 

(Uitgeg. 13 Maart 1915.) 

13 11!Jaart 1915 .. BESLUIT, houdende intrekking 
van de tij delijke opheffing van het ver bod, 
van uitvoer van bater. S. 151. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien, van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 13 Maart 1915, Kabinet, 
Litt. R 31 ; 

Heb ben . goedgevonden en verstaan : 
in te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van boter, toegestaan bij 
Ons besluit van 5 Maart l 915 (Staatsblaa, 
n°. 133).· 

Onze Ministers van Oorlog, van Finan0ii'n 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft., belast met de 
uitvoering van. dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaat_st. 

's Gravenbage, den 13den Maart 1915. 
WILHELMINA.· 

De Minister van Oorlog, BOSBOOM, 

De Minister van Financii!n, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHU!IIA, 

(Uitgeg. 13 Maart 1915.}' 

l3 M adi·t 1915. MISSIVE van ,len Minister van 
Buitenlandsche Zaken aal} de Commiosa
rissen der Koningin, betreffende de afgifte· 
van buitenlandsche paspoorten. 

Het komt nu en dan voor dat personen, onder 
voorwendsel dat hun buitenlandsch paspoort 
zoek geraakt of hun afhandig gemaakt is, een 
'nieuw aanvragen binnen den geldigheidsduur ~ 
van het eerste, met het doel om een ander 
daarvan gebruik te doen maken. 

Teneinde dit misbruik zooveel mogelijk tegen 
te gaan, zal een nieuw paspoort binnen den 
geldigheidstermijn van het origineele, slechts
moeten worden afgegeven na oi:tderzoek naar 
de betrouwbaarheid v·an den aanv-rager en de 
door hem opgegeven redenen. 

Dit tweede exemplaar zal bovenaan duidelijk 
gekenmerkt moeten worden door het woord , 
Duplicata. 

Een ·zoodanig · duplicaat zal sleehts eenmaal" 
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mogen worden afgcgeven, terwijl persone1:1, di~ 
een paspoort bij wijze van ,,gunst" hebben 
ontvangen ingevolge mijne circulaire van 10 Fe~ 
bruari jl.,. Afd. I, n°. 1866, geen duplicaat 
kunnen bekomen. " 

15 Maart 1915. BESLUIT, tot sohorsing van 
het besluit van Burgemeester en Wet, 
houders der gemeente Breda, van 22 Fe
bruari 1915, n°. 29, lste bureau, strekkende 
tot aankoop· van_een gasmotor met dynamo 
en diverse toestellen voor eene electrische 
installatie aan de gasfabriek. S. 152. 

Geschoi-st tot 1 Juli 1915. 

15 Maai-t 1915. BESLUIT, bepalende de be: 
kendm.aking in het .Staatsblad der wijziging 
van de artikelen · 2 en 3 vari den Eersteri 
Titel van het Reglement omtrent de 
Organisatie van de ·gemengde rechtspraak 
in Egypte, strekkende · tot vermihderirig 
van het aantal -rechters in de gemengde 
_rechtbanken en het hof van appel daar 
te lande. S. 153. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat Wij hebben toegestemd 
ih de wijziging van de artikelen 2 en 3 van den 
Eersten Titel van het Reglement· omtrent de 
Organisatie· van· de gemengde rechtspraak- in 
Egypte, strekkende tot vermindering v:an het 
aantil rechters in de gemengde rechtbanken 
·en het hof van appel daar te Iande. 

Gezien de in afschrift hierbij gevoegde 
Egyptische 'wet van den 19den Januari 1915, 
waarbij bedoelde wijziging,is tot stand gekc:imen; 

Gelet op artikel 2 der Wet van 6 De·cember 
1898 (Staatsblad n°. 254) ; 

Op de voordracht van ·Onzen Minister van 
• Buitenlandsche Zaken van 11 Maart 1915 
n°. 6973; Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : de 
bekendmaking van voorzegde wijziging te 
bevelen door de plaatsing van <lit Besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemeriten 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem bet:reft, met de uitvoe.ring · van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 15den Maart 1915 .. 

WILHEU[INA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 30 1l1aart 1915.) 

LOI n°. 3 de 1915. Modification des Articles 
2 et 3 du Titre 1 du Reglement d'Organi
sation J udiciaire pour les Proces M ixtes. 

Nous, SULTAN n'EGYPTE, 
. Vu le Reglement ·d'Organisation Judiciaire. 

pour Jes proces mixtes en Egypte ; 
Apres accord intervei:m entre Notre Gouver

nement et Jes Puissances interessees ; 
Sur ia proposition de Notre Ministre de Ja 

· Justice et J?avis conforme de Notre Conseil 
. des Ministres ; 

Decretons: 
Art. 1. Le second. alinea de. l'artfole · 2, 

Titre I, du Reglement d'Organisatio:ri Judiciaire 
est modifie comme suit : 

Les sentences seront rJ')ndues par trois juges· 
dont deux etrangers et_ un ihdigene._ 

. 2. Le troisieme alinea de l'article 3,_ Titre I, 
du Reglement d'Organisation Judiciaire, est 
modifie corµme suit : 

Les arrets de la Cour d' Appel seront rend us 
par cinq conseillers · dont trois etrangers et·· 
deux indiglmes. 

3. Ces dispositions entreront en vigueur un 
mois apres la publication qui en ser_a faite dans 
Jes formes prevues- par }'article 35, Titre I, 
du Reglement d'Organisation ,Tudiciaire. 
. 4. Notre Ministre de la Justice est charge 

de !'execution de la presente Joi. 

Fait au Palais_ d'Ab\line, le 19 Janvier 1915. 

HUSSEIN KAMIL. 

Par le Sultan : 

,Le President du Gonseil des Ministres, 
H. RuoHDI. 

15 Maart 1915. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van de . bepalingen be.treffende 
de zeebrieven en jaarpassen in N ederlandsch; 
lndie, laatstelijk gewijzigd bij Koniriklijk 
besluit van 25 April 1913, n°. 77 (Neder
landsch Staatsblad n°. 140, lndisch Staats
blad n°. 439). S. 154. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. , 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien va:ri 23 Februari 1915, Afdeeling C1, 

n°. 3; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 Maart 1915, n°. 36) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

Minister van Kolonien van 11 Maart 1915, 
Afdeeling C1, no. 43 ; . 

Hebben goedgevonden en· verstaan: 
Het Koninklijk besluit -van 30 J anuari 1874, 

n°." 16, houdende bepalingeri omtrent de zee-
1 10* 
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brfoven en jaarpassen in Nederlap,dsch-lndie 
(Nederlandsch Staatsblad 1905, n°. 116, Indisch 
Staatsblad •1905; n°. 316), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 25 :A:prj] 1913, n°. 77 (Neder
landsch Staatsblad 1913, n°. 140, Indisch 
Staatsblad _1913, : n°. 439), nader te wijzi.gen 

· .aJ~ volgt : : . , .. · . , 1 •• . • 

--:··Aan ar:tikel 16, .zooals dat artikel ·1uidt iµge
yolge Oris besluit va~. 18. April 1908,- n°. 70 
[Nede,rJandsoh Staatsblad 19081 n°. ·116, Indisch 
Staatsblad 1908, n°. 424), wordt_als vierde.lid 
toegevoegd : . . . , 
, ,;Bij aankoop of. aanbouw van een schip 

}i'uiten . N ~derlandsch-lndie is de ter plaatse 
gevestigde'N ederlands_che consulaire ambtenaar 
~ede · bevoegd om, indien . uit he_t door_ zijne 
tusschenkomst ingediend verzoekschrift ter 
bekoming van een yoorloopigen zeebrief is 
'.geblekei:1, dat_ aan. de bij ~rtikel 14 terzake 

. gestelde eischen is· voldaa,n, in afwachti~g van 

. de. beslissing daarop van den Minister van 
Jfoloµiiin _of den · Gouverneur-G~neraal, ten 
behoeve van dit schip'een certificaat af te geven 
voor de .reis naar Nederlandsch-lndie". 
. oii~e Minister van iolonien j; l!elast met, de 
uitvoe:i;ing. va~ dit beslui~, cla t in het_ Staatsblad 
zal warden geplaatst, _en· waarvan afschrift zal 
:worde:ri gezonden aari Onze Ministers van 
La'udbouw, 'Nijve~heid. en Handel ~n van Bui
te~landsche Zaken_en a,.n den Raad van State. 

·· 's Grav~nhage, den 15d~n Maart 1915. 
- , - - .. ' . 

WILHELMINA. 

De ,Minister v.ari Kolon_ien, '. '):'H. B .. PLEYTE. 

(Uitgeg. 25 Maart 1915.) 

J.5, .lfiaart 1915. B_ES0HIKKING· van den Minis·
__ .,ter _van Landbouw, Nijverheid en Handel 
· tot ·vaststelling van een _ letterteeken, dat 
·door zee-· of kustvissohersvaartuigen moet 

: . warden_, ge!oei;d. · · · 
. De Minister _van Landbo_uw, Nijyerheid en 

Handel; . . 
Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 

JLOctober 1_908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd 
_bij ,,d~_ wet _van 8 :Februari 1912. (Staat,•blad 
n°. 66) en op art. 8 van het Koninklijk besluit 

;va:µ 12. Juni 191~ (Staat~blad no. 144), betref-
fende de registers voor \l,e- zee- en kustvisschers, 
rvaartuigen.en b,et voeren van letterteekens en 
_r11iirimers door de kustvi~s~hersv»artuigen, ge
wijzigd bij Koninklijk besluit :vaµ· 5 Februari 
1912 ,(Staatsbllfd •. n°,: 53); 

Reef~ goedgevonden : . 
. . _te bepalE>1_1, d~t d~or: de_ zee- l'lII -lmstvis_sche_rs-

vaartuigen tehuis ·behoorende te 'Melissant 
(Z.-H.). · moet . warden gevoerd het letter-
teeken M.E.L. · 

's Gravenhage, 15 Maart l9l5. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
(get.) VERSTEEG. 

15 llfaart 1915. MISSIVE vatr den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien,. betreffende 
_uitvperi~g van de, wet van 3,0 Januari 
1915, S .. S7, juncto Kon. besfoit van 
9 Febrmtri 1915 (StbL n". 76). 

Het is mij gebleken, dat in verband met 
de uitvoering van de· wet. van 30 Jan. 1915 
(Staatsblaa n°. 37), juncto het Kon. besluit vari 
9 ·Febr. 1915 (Staatsblad n°. 76), omtrent 
erikele punten twijfel bestaat . 

.Naar- aanleiding daarvan heb ik dB' eer 
:Uw college te verzoeken he~ volgende als mijne 
meening- ter kennis van· de gemeentebesturen 
U1Yer provincie te brengen. 

, Personen, . wier naam . op ·de kiezerslijst 
1914/15 voorkomt, blijven, indien- zij niet 
vallen, onder de · toepassing van art. 3 der 
voormelde wet, krachtens art. 2 dier wet op 
de lijst -gehandhaafd voor de kiesbevoegdheid, 
welk_e.zij aan die lijst ontleenen. Voor zoover 
zij wegens het, voldoen aan de- bij de kieswet 
gestelde vereischten- eerst in· 1915 kiesbevoegd- · 
heid -zouderr erlangen voor de Prov. Staten of 
den:. Ge~eenteraad,. zijn hunne- namen-ingevolge 
art. 4 de_r wet van 30 Jan. 1915 (Staatsblad 
no. 37) jo. art. 2-van het voornield Kon. besluit, 
wat deze kiesbeyoegdheid .betreft, te plaatsen 
9p de suppletoire lijs~. 

Voor de· suppletoire lijst behoort gebezigd 
te warden een in aansluiting aan.de reeds be: 
staande ·kiezerslijst doorloopend volgnummer. 
Aldus zullen de namen der kiezers, die ingevolge 
het v_orenstaande zoowel . op• de van kracht 
blijvende lijst als op de suppletoire lijst voor
komen; twee volgnummers erlangen. Op de 
oproepingskaart, bedoeld in art._55 der kieswet, 
is te vermelden h~t volgnummer, dat bet_rek, 
king heeft op de verldezing, ')'aartoe de. oproe
pin.g strekt: 
, ,_Het.bepaalde ,in art. 2,der wet van ~0.Jan. 
1915 (Staatsblad n°, 37) sluit niet uit, dat in de 
aanwijzing van het stemdistrict achter qe namen 
der kiezers_ wijziging wordt gebracht als gevolg 
van ·verhuizing binnen de gemeente of '-'an 
verand ering in de·. indeeling in stemdistricten. 

(Gem,-stem.) 
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16 Maart 1915. BESLUIT, houdende ve:rb()d 
van ·uitvoer .van ijzerdraad, prikkeldraad 
en andere van ijzerdraad vervaardigde 
artikelen, alsmede van schoppen. S. 155: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in bet belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van ijzerdraad; 
prikkeldraad en andere van ijzerdraad· ver
vaardigde artikelen, alsmede van scboppen te 
verbieden; 

Gezien. de wet van 3 Augustus 1914 (Staats, 
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog; van· Financiiiri': en van Landbouw; 
Nijverheid en .Handel •van 12 Ma~rt 1915,' 
Kabinet, Litt. Aa1; 

Den Raad van State gehoord (advies vari 
13 llfaart 1915, no. 4); 

Gezien bet nader rapport·--van Onze voor-, 
noemde Ministers van 15 Maart 1915, Kabinet/ 
Litt. F 32 ; 

Hebben goedge;onden en verstaan te 
bepalen: · 
Art. 1. De uitvoer van ijzerdraad; prikkeJ-· 

draad en andere van ijzerdraad verv;ardigde 
· artikelen, alsmede van s;;boppen is verboden 
van den dag der afkondiging van dit. Besluit. 

2. In de eerste alinea van bet eenig artikel 
van Ons Besluit van 6 October 1914 (Staats
blad n°. 474) vervalt het woord: prikkeldraad. 

Wij behouden Ons voor · dit verbod tijdelijk 
op te beffen of in bijzondere. gevallen daarvan 
ontbeffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel 
zijn,- ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de 'llitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden. aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 16de:ri Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De 1l1.inister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Ni;jverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 17 .JV]aart 1915.) 

16 Maart 1915. BESLUIT, houdende verbod: 
van uitvoer van. zuurkool en van gezouten 
groenten. S. 156. 

WIJ 'WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het .belang van -den 

Staat noodig is, den uitvoer van zuurkool en 
van gezouten groenten -te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van .Financien en -van Landbouw,. 
Nijverbeid en Handel van 12 Maart 1915, 
Kabinet Litt. sao; 

Den Raad van Stat,e gehoord (advies. van, 
13 Maart 1915, n°. 3) ; · 

Gezien het· nader rappo~t van Onze voor, 
noemde Minister~ van 15 Maart 1915, Kabiriet 
Litt. 8 32 ; 

Hebben goedgevonden· ·en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van zuurkool en van gernuten 

groenten is verboden vali den dag der _afkondi
ging van dit Besluit. 

w:j bshouden Ons v_oor dit verbod tijdelijlt 
op te heffen of ·in bijzondere gevallen daarvan 
ontbeffing te doen verleenen .. 

Onze Ministers_ van Oorlog, van • Financjiin 
en van Landbouw, Nijverheid en Haridel zijn, 
ieder voor- zooveel hell' betreft, belast met de 
~itvof'ring van dit Besluit, dat in bet Staatsblad, 
zal worden. geplaatst en wall,ryan afschiift zal 
worden gezonden aan den Raad- van State. •-; 

's Gravenbage,,den 16den-Maart 1915; 
, WILHELMINA, 

De Minister van Oorlog, _BoSBOOM. 
De Jllinisier van Financie_n,, TREUB. 

De 1l1.in .. van Landbouw, N(jverheid en Handel,
PosTHUMA. 

(Uitgeg. 17 11:l.aart 1915.) 

16 Jl1.aart 1915. BESLUIT, tot wijziging van_ 
het Koninklijk Besluit van den 7den Au
gustus 1914 (Siaatsblad n°. 402). S. 157. 

·wIJ WILHELMINA, ENz. 
Op de voordracbt van Onze Ministers van· 

Oorlog, .van Financien en van _ Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 10 _ l'llaart 1915, 
Kabinet, Litt. F3° ; 
- Den Raad· van State gehoord (advies van 
11 Maart 1915, n_0 • 6) ; 

Gezien het nader rappo1t van .Onze voor
noemde. Ministers van 15 Maart 191/i, Kabinet, 
Litt. H 32 ; 

Hebben goedgevonden en ver~taan te 
bepale'n: 

Eenig artikel. 
Het eenig artikel - van Ons Besluit van 

7 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 402) wordt 
gelezen: 

,,De uitvoer van lood en van looden of 
vertind looden waterleidingbuizen -is verboden 
van den dag der afkondiging van dit_-Besluit." 
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• Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontbeffing te doen verleenen. 

Onze ll'Iinisters van Oorlog, van Finan~ien 
en van Landbouw, NijverhPid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afsobrift 
zal worden gezonden aan den Railed van State. 

's Gravenhage, den 16den llfaart 1915. _ 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBoOM. 
De 111inist~r van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverlieid en Handel, 
' POSTHUMA. 

(Uitgeg. 17 Maart .1915.) 

20 Maart-1915. BESLUIT, tot bepaling van het 
tijdstip en de 1\ ijze waarop de zilverbons 
van vijf gulden worden ingetrokken. S. 158. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de -voordraoht van Onze Ministern van 

Finanoien van den 18den· l\faart 1915, n°. 127, 
· Generale Thesaurie, en van Waterstaat van 

den 19den Maart 1915, n°. 31, Afd. Posterijen 
en Telegrafie ; 

Gezien de wet van 6 Augustus 19H (Staats
blad n°. 377) tot uitgiite van zilverbons, en 
Ons besluit van 6 Augustus 1914 · (Staatsblad 
n°.- 378) zooals dat is gew~zigd bij Ons besluit 
van l Septembe1 _1914 (Staatsblad n°. 439) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: · 
Art. 1. De zilverbons van f 5 worclen inge

trokken op 25 Maart 1915. 
2. Tot en met 3 April 1915 zullen de in bet 

vorig artikel .bedoelde zilverbons aan de 
kantoren der betaalmeesters en van de ont
vangers der direote belastingen alsmede aan de 
postkantoren (met inbegrip van de bijkantoren) 
tot elk bedrag tegen wettig betaalmiddel 
kunnen worden ingewisseld; _ 

Onze Ministers-van Finanoien en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit dat in bet Staatsblad en in de Staatscou
rant zal worden geplaatst. 

's G-ravenhage, den 20sten llfaart 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
De Minister rnn WaterBtaat, C. LELY. 

( Uitgeg. 23 Maart 1915.) 

'20 Maart 1915. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende de sohattingsoommissien en de 
oommissien van aanslagvoor de inkomsten
belasting. S. 159. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van Onzen Minister van 

Finanoien van 16 Maart 1915, n°. 104, ~ireote 
Be!astingen ; 

Gezien de artikelen 57, 2de lid, 65, 2de lid, 
66, 3de lid, en 68, 3de lid, der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art.· 1. Er worden ingesteld sohattings

oommissiiin voor de inkomstenbelasting, voor 
gedeelten van gemeenten, als omsohreven is in 
den als Bijlage I bij dit besluit _gevoegden staa t. 

2. Er worden ingesteld oommissien van 
aanslag voor de. inkomstenbelasting, voor 
bepaalde gedeelten van versohillende inspeotien 
der direote belastingen, en er wordt bepaald 
dat van· oommissien van aanslag de standplaats 
eene andere zal zijn dan die van den inspeoteur ; 
een en antler als omschreven is ·in den als 
Bijlage II. bij dit besluit gevoegden staat. 

3. Aan de niet ambtelijke leden van eene 
sohattingsoommissie te zamen wordt, voor elk 
kalenderjaar, als presentiegeld toegekend : 

a. aan die van.elk der sohattingsoommissien: 
te Amsterdam . . f 1500 
te Rotterdam . . 
te 's Gravenhage . 
te Utrecht . . . 

1200 
1200 

600 
b. aan die van de overige sohattingscom

missien : voor elk duizendtal inwoners der 
gemeente of van het gedeelte der gemeente, 
w'aarvoor de oommissie is ingesteld, f 8. 

4. Het getal inwoners eener gemeente of 
van het gedeelte eener gemeente wordt be
paald naar den toestand bij den aanvang van 
het jaar waarover het presentiegeld wordt 
toegekend. 

Onderdeelen van een ,duizendtal worden, 
indien zij de helft of meer bedragen, voor een 
geheel duizendtal gerekend en anders buiten 
aanmerking gelateri. · 

Voor' gemeenten of gedeelten van gemeenten 
van minder dan duizend inwoners bedraagt 
eohter het presentiegeld steeds f 8. 

5. Het bedrag van het presentiegeld wordt, 
voor zoover het van het getal inwoners afhan
kelijk is, voor elke schattingsoommissie vast
gesteld door den direot_eur der direote belastin
gen, in wiens direotie de standplaats der oom
missie is gelegen. 

De direoteur bepaalt voor alle sobattings
oommissien zonder ondersoheid _het aandeel van 
elk lid in bet presentiegeld naar het getal 
bijgewoonde vergaderingen blijkens de· presen
tielijsten, die hem na afloop des jaars door den 
voorzitter der oommissie worden gezonden. 
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Hij maakt tot de uitbetaling der presentie
gelden betalingslijsten op. Die lijsten worden, 
door elk lid voor zooveel hem _aangil.at, voor 
voldaan geteekend. 

6. -De niet ambtelijk,e leden der commissien 
van aanslag genieten ieder voor elken dag, 
waarop zij hare vergaderingen bijwonen, 
presentiegeld van zes gulden. 

De. deolaratien wegens presentiegeld ·.worden 
,per drie maanden ingezonden aan het. Departe
ment van Finanoien. Zij vermelden de dagen 
waarop de vergaderingen zijn bijgewoond en 
worden door den voorzitter voorzien van eene 
verklaring dat · de. opgegeven vergaderingen 
werkelijk door den declarant zijn bijgewoond. 

7. De oommissien van aanslag vergaderen in 
-de gemeente waarin zij gevestigd zijn, tenzij 
door den voorzitter eener commissie, walker 
;verkkring zich · over meerdere • gemeenten 
uitstrekt, eene andere plaats v.oor de vergadering 
wordt aangewezen. 
. De reis- en verblijfkosten der niet ambtelijke 

leden van de commissien van · aanslag warden 
hun vergoed overeenkomstig de bepalingen, 
vastgesteld · bij het Koninklijk besluit van 
5 Januari 1884 (Staatsblad n°. 4), zooals dat. is 
gewijzigd, laatstelijk bij Ons besluit van 
14 :Maart 1911 (Staatsblad n°. 91). _Die leden 
warden gerangschikt in de derde klasse, be
doeld bij .art. 2 van bovengeineld besluit. 

8. Outler de benamingen ,,inspectie" of 
,.kantoor", voorkomende in de aan dit besluit 
als.bijlagen toegevoegde staten, wordt verst~an 
de kring van een inspectie of kantoor der 
directe belastingen, zooals die door Ons is of 
nader zal worden vastgesteld. 

Onze :Minister van Financiiin is, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Btaatsblad zal warden geplaatst. 

's Gravenhage, den 20sten :Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 31 Maart 1915.) 

iBIJLAGE I. 

ST AAT van schattingscommissien ingesteld 
voor bepaalde gedeelten van gemeenten. 

DIRECTIE ROTTERDAM. 

GEMEENTE ROTTERDAM. 

Gedeelte der gemeente tot 
Standp.laats der 

-het ressort der Commissie 
Commissie. behoorende. 

Rotterdam. . II1spectie late Afdeeling. 
(aan te duiden als: 

Rotterdam L) 

Rotterdam. 
(Alsvoren II.) 

Rotterd.am. 
(Alsvoren III.) 

Rotterdam. 
(Alsvoren IV.) 

Rotterdam. 
(Hoek van 

Holland.) 

1915 

Inspectie 2de Afdeeling. 

Inspectie 3de Afdeeling. 

Inspectie 4de Afdeeling. 

Gedeelte der gemeente Rot-
terdam, hetwelk in de wet 
van in December 1913 
(Staatsblad n°. 469) wordt 
aangeduid met de bena
ming Hoek van Holland. 

GEMEENTE 's GRAVENHAGE. 

's Gravenhage. Inspectie lste Afdeeling. 
(aan te duiden als: 
's Gravenhage I.) 

's Graverihage. Inspectie 2de Afdeeling. 
(Alsvoren II.) 

's Gravenhage. Inspectie 3de Afdeeling .. 
(Alsvoren III.) 

's Gravenhage. Inspectie 4de Afdeeling. 
(Alsvoren. IV.) 

GEMEENTE RIDDERKERK. 

Ridderkerk. 
(aan te duiden als: 

Ridderkerk I.) 

Ridderkerk.. 
(Alsvoren JI.) 

Ridderkerk, behalv!l_ het ge
deelte der gemeente om
vattende Bolnes-Slikker
veer, wijk A en B. 

Het gedeelte der gemee~te 
omvattende Bolnes-Slik
kerveer, wijk A en B. 

DIRECTIE AMSTERDAM. 

GEMEENTE AMSTERDAM. 

Standplaats der 
Commissie. 

Amsterdam. 
(aan te duiden als: 

Amsterdam I.) 
Amsterdam. 

(Alsvoren II.) 
Amsterdam. 

( Alsvoren III.) 
Amsterdam. 

( Alsvoren IV.) 
·Amsterdam. 

(Alsvoren V.) 
Amsterdam. 

(Alsvoren VI.) 
Amsterdam. 

(Alsvoren VII.) 
Amsterdam. 
(Alsvoren VIII.) 

Gedeelte der gemeente tot 
het ressort der Commissie 

behoorende. 
lste kantoor. 

2de kantoor. 

. 3.de kantoor. 

4de kantoor. 

5de kantoor. 

6de kantoor. 

7de kantoor. 

8ste kantoor. 
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, GEMEENTE_ VELSEN. 

Velsen. 

IJmuiden. 

Het gedeelte der gemeente 
. · Velsen, behoorende tot het 

kantoor Beverwijk :. 
liet gedeelte der gemeente 

Velseri, behoorende tot het 
kantoor IJmuiden. · 

DWECTIE UTRECHT. 

GEMEENTE UTRECHT. 

Standplaats der 
commissie .. 

Gedeelte der gemeente tot 
het ·ressort der Commisoie 

behoorende.· 
Utrecht. · · De kadastrale gemeenten 
( aan te duiden als: Utrecht en Catharijne. 

Utrecht I.) 
Utrecht: 

(Alsvore_n II.). 
De kadastrale gemeenten 

Abstede, Lauwerecht en 
Tolsteeg. 

Behoort, bij Koninklijk besluit van 20 Maart 
1915, n°. 41. 

Mij bekend, 
De lYI inister van Financien, . TREUB. 

BIJLAGE II. 

ST AAT van inepeciien waarvoor meer dan 
ehie commissie van aanslag · wordt · ingti. 
steld en van inspectien waarvoor ·de stand
plaats der· commiseie van aanslag eene 

· · - a~dere is dan·•aiesvan den inspecteur.: · 

,·,·,- _DIRECTI;E B:OTTERDAM. . 

IN~P:i;;O;IE RoTT~~uiAr.'i:; 
0

BUITENGEMEENTEN. 

Standplaats 'der Gedeelte van cie nispectie tot 
Commissie. . elke Commissie behoorende. 

Rotterdam. ·_K~~toren Oud-Beijerland en 
(aan tedi,iiden als: Strijen. 
Rott~idain; bui-
ten-gemeenten I). 
Rotterdam. Kantoor Hillegersberg. 

(alsvoren II). 
Rotterdam. Kantoor Alblasserdam. 

(alsvoren III). 
Rotterdam. Kantoor IJsselmonde. 

(alsvoren IV).· 

lNSPECTIE DELFT. 

Delft. Gemeenten Delft, Hof van 
(aan te duiden als: Delft (stadsgedeelte *) en 

Delft I.) Vrijenban (stadsgedeelte *) 
Delft. ,Het overig gedeelte •der 

(alsvoren II). inspectie. 

*) Namelijk het stadsgecieelte bedoeld in de 
tabel v~!1 classificatie der gem~enten, behoo
rende b1J de wet tot regeling der personeele 
belasting. · 

Hellevoetsluis. 

Middelharnis. 

Kantoren Brielle, Hellev.oet
sluis en. Nieuwesluis. 

Het overig,. gedeeite ·· der· 
inspectie: 

lNSPECTX:E VLAARDINGEN. 

Vlaardingen. 

's Gravenzande. 

Kantoren Maassluis, Over
schie en VlaardjngeU:. 

Het overig gedeelte der 
inspectie. 

DIRECTIE AMSTERDAM. 

lNSPECTIE HAARLEM, 2DE AFDEELING. 

Standplaats der 
Commissie. 

Gedeelte van de-inspectie tot 
elke Commissie behoorende. 

Haarlem. Kantoor Haadem, buiten-
(aan te duiden als: gemeenten. 

Haarlem II). 
Haarlem. 

·.(alsvoren III). 
Het overig gedeelte der 

inspectie . 

. ,( : INSPECT~ HELDER. 

Helder. 

Schagen .. · 

·Alkmaar .. 

Kantoren Helder,. Texel en 
Terschelling en · de ge

. , , meente Wieri:i:tgen. 
Het overig gedeelte der 
inspectie. 

INSPEOTiE Ar.EMAAR. 

·Gemeente Alkmaar. 
(aan te.duiden als,: 

Alkmaar I). 
Alkmaar. 

, (alsvciren :II)'. 
Het , ov:erig gedeelte- , der 

inspectie. 

!NSPECTIE HOClRN. ' 

Enkhuizen. 

Zaandam. 

Purmerend. 

Kantoren Hoorn, .. Hoorn 
(buitengemeenten), met 
uitzondering-., van de ge
meente Venhuizen; Span
broek, met uitzondering 
van de gemeente Sybe
kar'spel. 

Het ·. overig , gedeelte der 
, inspecti~. ,· 

lNSPECTIE ZA,ANJ?.AM. 

Karitoren Zaandam_en Wor
merveer, met uitzondering 
van de gemeenten Wormer 
en -Jisp. 

Het overig . gedeelte der 
inspectie. 
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DIRECTIE UTRECHT. 

lNSPECTIE UTRECHT·, lSTE AFDEELING. 

Standplaats der ·Gedeelte van de inspectie tot 
Commissie. elke Commissie behoorende. 

Utrecht. "De kadastrale gemeenten 
· ( aa,n te duiden als: Utrecht en Catharijne. 

· Utre~ht i). · · · · 
Utrecht; Het overig gedeelte der 
. ( alsvoren · II). • inspectie: 

lNSPECTIE UTREPHT, 2DE AFD]lELIN.G. 

Utrecht. Kantoren Maarssen, Breu-
(alsvoren III). kelen, Loenen en Mijdrecht. 

Utrecht. Het overig ·gedeelte· ·der 
(alsvoren IV). inspectie. 

INSPECTIE AMERSFOORT. 

A~er~f~o~t. · , Kantor~n Amersfoort en 
(a,an te duiden als: Baarn en de gemeente · 

Amersfoort I). Woudenberg. 
Amersfoort. Het overig gedeelte der 

(al~voren II). inspectie. 

INSPE0TIE LEIDEN, .lSTE AFDEELING. 

Leiden. Gemeente Leiden. : 
( aail te duiden als ':• . 

Leiden I).· 
Leiden.: 
· (alsvoren- II): 

Het · overig . gedeelte der , 
inspectie. · 

iN~PECTI~ LE:IDEN, 2DE AFD:.;;ELING .. 

Leiden. Kantoren Katwijk, Leiden 
(alsvoreri III). (buit!)ngemeenten), met 

uitzond,ering · van de ge
meen ten Leiderdorp .en 
Zqeterwoude ; Alkemade, 

. met uitzqndering van de. 
gemeente.Woubrugge; en 
Nieuwkoop, met uitzonde
ring . van de. gemeente 
Nieuwkoop. 

Leiden. Het overig . gedeelte de:r 
(alsvoren IV). inspectie. 

• lNSPECTIE GOUDA. 

Gouda. Gemeente Gouda; kantoreri 
( aan·te duiden als : Gouda (buitengemeenten) 

Gouda I). en W oerden. , · 
Gouda. . Het overig . gedeelte der 
.. ( alsvoren II). ihspectie. 

· I)S'SPECTIE (lo_RIN.CHEM. 

1915 

DIRECTIE ARNHEM: 

lNSPEC~IE ARNHEM. 

1 Stan:dplaats der Gedeelte vari de.inspectie tot .. 
.Commissie. elk;e •.Commissie behoorende. 

Arnhem I.. Gemeente Arnhem. 
Arnhem II. Het overig gedeelte der 

inspectie. · 

INSPECTIE NIJMEGEN. 

Gemeente Nij~ege~. Nijmegen I. 
Nijmegen II. ·. Het overig : ·gedeelte der 

' inspectie. · 

lNSPECTIE ZUTPHEN. 

Zutphen I.· 

Zutph\)n II. 

Kantoren Zutphen en ZU:t> 
phen (buitengemeenten). 

Het overig gedeelte der 
inspectie. 

IN~PECTIE .TIEL. 

Tiel II. 

Gen;ieente Tiel; ·, kantoren 
Wamel en Druten. 

Het· . overig gedeelte der 
inspectie. 

· DIRECTIE ZWOLLE. · 

!NSPECTIE ZWOLLE; ~-STE AFDEELING. 

Standplaats der Gea.eelte van de inspectie tot 
. Commissie; elke Commissie hehoorende. 

Zwolle. : .Kantoren Zwolle en Dalfsen. 
Kampen. Het overig gedeelte der 

inspectie. 

INSPECTIE ZWOLLE, ·.2DE AFDEELrim ... 

Stad-Ommen . ·Kantoren Ommen.en Ave: 

Steenwijk. 
reest ... · _ 

Het overig gedeelte der 
inspectie: ' · 

~NSPECTIE DEVEN'.J'ER. 

Deventei; .. 
(aan teduiden als: 

Deventer, I). 
Deventer. 

(alsvoren U). 

Gemeente Deventer. 

Het ,. overig gedeelte der 
inspectie. 

!NSPECTIE OLDENZAAL: 

Hengelo (0.) ... 

. INSPECTIE ASSEN. 

Gorinchem. Gemeente Gorinchem ; k;an.. Assen. 
toreri Gorinchem. (buiten-

···Karitoren· Assen, Bellen, 
Gieten, Roden en Zuid:. 
laren . en de gemeente 
Ruinen. · 

Sliedrecht. ·. 

. gemeeriten), Leerdam. en 
Vianen. 

.Het .overig gedeelte der Mepper 
inspectie .. 

Het .civerig . gedeelte der 
• . ·inspectie. 
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DIRECTIE. BREDA. lNSPECTIE GE.NNEP. 

lNSPECTIE BREDA: .Gennep. 
Standplaats der 

Commissie. 
Gedeelte van de inspectie-tot. Boxmeer. 
elke Commissie behoorende. 

Kantoren Gennep en Venraij. 
Het overig gedeelte . der . 
inspectie. 

Breda. 
{ aan te d uiden als : 

(Breda J:). 
Breda. 

(alsvoren II). 

Gemeente Breda. 

·Het overig . gedeelte ·der 
inspectie. 

lNSPECTIE TILBURG. 

Tilburg. Gemeente Tilburg: 
( aan te duiden als: 

Tilburg I). 
Tilburg. 

( alsvoren II). 
Het overig 

inspectie. 
gedeelte der 

lNSPECTIE BERGEN OP ZOOM. 

Bergen op Zoom. 

Steenbergen. 

Kantoren Bergen . op Zoom 
en Ossendrecht. 

Het overig gedeelte der 
inspectie. 

lNSPECTIE MIDDELBURG. 

Vlissingen. 
Middelburg. 

. Gemeente Vlissingen. 
Het overig gedeelte der 
inspectie. 

lNSPECTIB ZIERIKZEE. 

Zierikzee. 

Kortgene. 
St. Maartensdijk. 

Kantoren Zierikzee, Re
nesse, Brouwershaven en 
Oosterland, met uitzonde
ring van de· gemeente 
St. Philipsland. 

· Kantoor Colijnsplaat .. 
Het _overig . gedeelte der 
inspectie. 

DIRECTIE MAASTRICHT .. 

!NSPECTIE RoERMOND. 

Standplaats der Gedeelte van de inspectie tot 
Commissie. elke Commissie behoorende. 

Roermond. Kanta.or Roermond (buiten-
gemeenten)' en de ge

. meenten Roermond, Beeg
den, Heel en Panheel, 
Wessem, Haelen, Neer, 
Buggenum en Nunhem. 

·Weert. Het.,; overig. gedeelte der 
inspectie. · 

!NSPECTIE VENLO·. 

_Venlo. 
(aan te duiden als: 

Venlo I). 
Venlo. 

(alsvoren II) .. 

Gemeente Venlo. 

Het overig 
_inspectie. 

gedeelte der 

!NSPECTIE 's HERTOGENB0SCH, lSTE AFDEEL!NG. 

's _Hertogenbosch. 
( aan te duiden als : 
'sHertogenboschI) 
's Hertogenbosch. 

(alsvoren II). 

Gemeente 's Hertog.enbosch. 

I 
Het overig gedeelte der 
inspecti~. 

lNSPECTIE 's HERT0GENB0SCH, 2DE AFDEELING. 

Ravenstein. 

Kantoren Oss, Lith en 
Berlicum. 

Het <iverig gedeelte der 
inspectie. 

· Behoort bij Koninklijk besluit van 20 Maart 
1915, no. 41. 

Mij bekend, 
De .IYiinister van Financien, TREUB. 

22 Maart 1915. BESLUIT, tot uitvoering voor 
de kolonie Suriname van de Wet van 

· 18 April 1885 (Staatsblad n°. 98, Gouver
nementsblad n°. 21) betreffende toepassing 
van de Crimineele W etgeving voor het 
Krijgsvolk te Water in de Kolonien en 
Overzeesche bezittingen. van het. Rijk. 
s. 160. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Kolonien, van Marine . en van J ustitie van 
5 Februari 1915, Afdeeling I B, :ri0 • 2, van 
5 Februari 1915, Bureau A, n°. 60, en van 
5 Februari 1915, 2de afdeeling A, n°. 572; 

Den Raad van State gehoord (advieR van 
23 l<'ebruari 1915, n°. 62) ; 

Gezien bet nader rapport van Onze voor-
1).0emde Ministers van 2 Maart 1915, Afdee
ling B, n°. 31 ; van 13 Maart 1915, ·Bureau B, 
n°. 40; en van 19 Maart 1915, 2de Afdeeling A, 
no. 669; 

Hebben goedgevonden e,;i • verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. . 1. Europeesche schepelingen en 

andere aan de Crimineele W etgeving voor het 
Krijgsvolk te water onderworpen per~onen, 
die niet tusschen de kee1kringen geboren en 
opgevoed zijn, worden, .indien zij bij vonnis 
van eell' Zeekrijgsraad in ~e Kdlonie Suriname 
veroordeeld zijn tot gevangenisstraf, militaire 
gevangenisstraf, militaire detentie of hechtenis, 
zoo spoedig mqgelijk naar N ederland opge
zonden, ten einde daar te lande hunne straf te 
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ondergaan, tenzij hun straftijd, gerekend vai;i 
den dag waarop het vonnis mag worden teri 
uitvoer gelegd, minder bedraagt dan acht 
maanden. De opzending geschiedt steeds 
wanneer de straf gepaard gaat met ontzegging 
van het recht om bij de gewapende macht of 
als militair geemployeerde te dienen. Heeft 
g&en opzending plaats, dan worden de gevan
genisstraf en de militaire g<"vnngenisstraf als· 
gevangenisstraf, de militaire detentie of hech 0 

tenis als hechtenis ondergaan in eene der daar
voor bestemde inrichtingen in de kolonie 
Suriname. 

2. In de gevallen, waarin krachteris het 
bepaalde in 'het eerste ·lid de opgelegde straf 
in een der daarvoor bestemde inrichtingen in 
de kolonie Suriname zou moeten worden onder
gaan, is de -Gouverneur dezer kolonie bevoegd, 
met het oog op den persoon van den veroorc 
<leelde te bepalen, dat deze tot het ondergaan, 
van de hem opge!egde straf naar N ederland zal 
worden opgezonden. 

2. Ten aanzien van schepelingen en andere 
aan de Crimineele Wetgeving voor het Krijgs
volk te Water onderworpen personen, die 
geboren en opgevoed zijn tusschen de keer
kringen, worden alle in artikel 1, eerste lid, 
vermelde straffen, waartoe 7.U door een Zee
krijgsraad in de kolonie Suriname veroordeeld 
zijn, geheel aldaar ten uitvoer gelegd op de 
w~jze als in d_ie_ alinea staat vermeld. , · 

3. In de gevallen, waarin · de 1 ~traffen van 
gevangenis en van' militaire gevangenis geheel 
_of gedeeltelijk in afzondering moeten worden 
ondergaan, of waarin de tot militaire detentie 
of hechtenis vemordeelde verzoekt zijn straf 
in afzondering te ondergaan en opzending 
naar N ederland overeenkomstig een der vorige 
artikelen niet plaats vindt, wordt tot uitvoering 
<ler straf zooveel mogelijk gebruik gemaakt 
van bestaande gelegenheden "tot afzondering: 

4. De Gouverneur van Suriname geeft tot 
uitvoering van de bovenstaande bepalingen de. 
voorschriften die bij noodig acht. 

5. Ons besluit van ·8 Juli 1914, n°. 66 
(Staatsblad n°. 298, Gouvernementsblad n°. 47);· 
wordt ingetrokken. 

6. De artikelen l tot en met 4 van dit besluit 
'treden in werking tegelijk met het Wetboek 
van Strafrecbt voor de kolonie Suriname, vast-· 
gesteld bij Ons besluit van 14 October 1910; 
n°. 44 {Gouvernementsblad 19ll, no. 1). 

·Gelijktijdig wordt ingetrokken het Koninklijk 
besluit van 18 Februari 1887 (Staat-sblad ri 0 • 37, 
Gonvernementsblad n°. 12), ~ooals dat thans 
luidt. 

Onze Ministers van Kolonien, van Marine 
en van Justitie zijn, ieder voor zoo,eel hem 
aangaat, belast met de uitvoerfog van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De 211.inister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
De J11.inister van 111.arine, J. J. RAMBONNET. 

De 1ltlinister van· Jus!itie, B. ORT. 

. (Uitgeg. 8 April 1915.) 

I 

22 Maart 1915. BESLUI'..:, tot uitvoering _voor 
de kolonie Gura<;ao van de Wet van 
18 April 1885 (Staatsblad n°. 98, Publicatie
blad 1886, n°. 2) betreffende toepassing van 
de Crimineele W etgeving voor het Krijgs
volk te Water in de Kolonien en Over
zeesche bezittingen van het Rijk. S. 161. 

WIJ WILHELMINA, .ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Kolonien, van ·Marine en van Justitie van 
5 Februari 1915, Afdeeling B, n°. 2, van 5 Fe
bruari 1915, Bureau A, n°. 60, en van 5 Februari 
1915, 2de afdeeling A, n°. 572; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23

1 
Februari 1915, n°. 62); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Maart 1915, Afdeelipg B, 
n°. 31 ; van· 13 l\faart 1915, Bureau B, n°. 40, 
en van 19 Maart 1915, 2de Afdeeling A, n°. 669 ; 

Heb ben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. I. Europeesche schepelingen en 

-andere aan de Crimineele Wetgeving voor het 
Krijgsvolk te Water onderworpen personen, . 
die niet tusschen de keerkringen geboren en 
opgevoed zijn, worden, indien zij bij vonnis 
van een Zeekrijgsraad in de kolonie Giira9ao, 
veroordeeld zijn ·tot gevangenisstraf, militaire 
gevangenisstraf, militaire detentie of hechtenis, 
zoo spoedig mogelijk naar N ederland opge
zonden, ten einde daar te lande hunne straf te 
ondergaan, tenzij hun straftijd, gerekend van 
den dag waarop het vonnis mag worden ten 
uitvoer gelegd, minder bedraagt dan acht 
maanden. De opzending geschiedt steeds 
wanneer de straf gepaard gaa.t met ontzegging 
van het recht om bij de gewapende macht of 
als militair geiimployeerde te dienen.· Heeft 
geen op~ending plaats, dan worden de gevan
genisstraf en de militaire gevangenisstraf als 
gevangenisstraf, de militaire detentie ·of hech, 
tenis als hechtenis _onde1gaan in eene der 

I daarvoor bestemde inrichtingen in. de kolonie 
I Gura<;ao. 
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2. In de gevallen; waarin krachten~ bet 
bepaalde in bet eerste lid de •opgelegde straf 
in een der daarvoor be~temde inricbtingen in 
de kolonie Onrai;ao zou moeten warden onder
gaan, is de Gouverneur dezer kolonie bevoegd, 
met bet oog op den persoon van den veroor, 
deelde te bepalen, dat deze tot bet ondergaan 
van de hem opgelegde stra± naar N ederland zal 
warden opgezonden. 

2. Ten aanzien van schepelingen en .,mdere 
aan <le·Crimineele Wetgeving voor hefKrijgs-

. volk te Water onderworpen personen, die 
geboren en opgevoe<l z1jn tusschen de keer
kringen, warden alle in artikel 1, eerste lid, 
vermelde straffen, waartoe zij door een zee
krijgsraad in de kolonie Ourai;ao. veroordeeld 
zijn, geheel al<laar ten uitvoer gelegd, op de 
wijze als in die· alinea staat vermeld. · 

3. .In de gevallen, waarin de straffen van 
gevangenis en van militaire gevangenis geheel 
of gedeeltelijk in afzondering moeten warden 
ondergaan, of waarin de tot militaire detentie 
of bech,tenis veroordeelde verzoekt zijn straf 
in afzondering te ondergaan en opzending 
naar N ederland overeenkomstig een <ler vorige 
artikelen niet plaats vindt, wordt tot uitvoering 
<ler.straf zooveel mogelijk gebruik gemaakt van 
bestaande .. gelegenheden tot afzondering. 

4. De Gouverneur van Ourai;ao geeft tot 
uitvoering van de bovenstaande bepalingen 
de voorschriften· die hij noo<lig acht. 

5. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met bet Wetboek van Strafrecht voor de 
kolonie Ourai;ao, vastgesteld bij Ons besluit van 
4 October 1913, ri0 • 61 (Publicatieblad n°. 67) .. 

Gelijktijdig wordt ingetrokken bet Koninklijk 
besluit van 18 Februari 1887 (Staatsblad no. 38, 
Publicatieblad n°. 12), zooals · dat thans Iuidt. 

Onze Ministers van Kolonien, van Marine 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, · belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad zal warden ge
plaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 
· 's Gravenhage, den 22sten lVIaart 1915.· 

WILHELMINA. 
De Jl1inister van Kolonii!n, TH. B.- PLEYTE. · 

De Jl1inister van Jl1arine, J. J_- .RAMBONNET: 

De Minister van Justitie, B .. ORT. 

( Uitgeg. 8 April 1915.) 

22 }Jaart 1915 .. Mrss1vE van den· Minister 
val). Marine aan de Commissarissen .der 
Koningin in de provincien betreffende 
vergoedingen voor -de zeemilitie. 

Door den Minister van Oorlog warden her,. 
haaldelijk aan de Burgemeesters aanschrij
vingen gericht, betrekking hebbende op, de. 
toepassing in de tegenwoordige tijdsomstandig
heden van de bepalingen van ·bet Militie-Ver
goedings-Besluit en de Militie-Vergoedings-
In~ru~e. -

Deze bepalingen zijn, zooals U hoogedelge
sarenge beke.nd is, in hoofdzaak evenzeer van 
kracbt voor de zeemilitie, hetgeen ten gevolge
heeft; dat ook de· liedoelde · aanschrijvingen in 
den regel door mij ten aanzien van de •Ze!"
militie van toepassing kunnAn warden verklaard. 

Ik · heh daarom de eer U boogedelgestrenge 
te verzoeken aan de Burgemeesters in Uwe 
provincie te willen bekend ·maken, dat bun in 
bet alp;emeen de bevoegdheid wordt verleend 
om, voor zoover niet mijnerzijds bijzondere 
regelen · te dier· zake .te hunner kennis zijn of 
warden gebracht, de hun d.oor den Minister: 
van :Oorlog medegedeelde aanwUzingen en voor: 
schriften op bet stuk van vergoedingen ook 
in toepassing te brengen voor de ingelijfden 
bij de zeemilitie. (W, v. D. B. A.}_ 

23 JYlaart 1915. BESLUIT, tot beschikking op 
de aanvrage ·om pensioen van den oud-· 
directeur van bet Armenbu'is te Amsterdam, 
H. FLAES. s. 162. 

WIJ. WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om: pensioen 

van H. FLAES te Amsterdam, gewezen Directeur 
van bet Armenhuis. aldaar ; 

Gezien bet advies van den Pensioenraad, 
voor de gemeenteambtenaren van 12 September.· 
1914, n°. 101 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Januari 1915, n°. 484; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Op de. voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 17 Maart 1915, afdeeling Pena 
sioenen, n°. 72; 

Overwegende : dat de Pensioenraad voor de 
gemeenteambtenaren in zijn. voormeld' advies, 
Ons in overweging heeft gegeven, den belangc 
bebbende met ingang van 1 April 1914, _een 
jaarlijksch. pensioen .toe te kennen van / 1324, 
daarbij aanvoerende, dat hij bij besluit van den 
Ra.ad der gemeente Amsterdam van 28 Januari 
1914, met .ingang van 1 April 1914 eervol.is_ 
ontslagen; dat zijn diensttijd b!)doeld in 
art .. 15a der Pensioenwet voor de gemeente-. 
ambtenaren 1913 van 6. maanden,. vereenigd 
met· ·den overigen, volgens art. 15b dier. wet. 
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fo aanmerking komenden, dienst van 12 jare!,l 
en 8 maanden en den krachtens art. 15d dier 
wet geldigen militairen dienst van 9 jaren en 
8 maanden, een tijdvak uitmaakt van 22 jaren 
en 10 maanden; dat hij, geboren 20 Juli 1857, 
den leeftijd van 56 jaren ·heeft bereikt en uit 
hoofde van ziekten of gebreken voor de verdere 
waarneming van zijne betrekking ongeschikt is, 
welke ongeschiktheid is aangenomen op grond 
van de op den 27sten Dec!)mber 1913 gere
gistreerde verklaring der geneeskundigen H. J. 
DAMEN en Dr. S. J. DE LANGE, benoemd door 
den Burgemeester te Amsterdam, bij beschik
king van 23 December 1913; dat zijn pensioens
grondslag van 1 • October 1913 tot en met 
31 Maart 1914, / 3900 en de gedurende de tijd
vakken van 1 April 1909 tot en met 30 D,ecem
ber 1909, van 1 Januad 1910 tot en met 
30 Juni 1911, van 1 Juli 1911 tot en met 
30 Juni 1913 en van 1 Juli 1913 tot en met 
30 September 1913, genoten· wedden / 3050, 
/ 3250, / 3650 en f 3900 hebben bedragen;· 
zoodat overeenkomstig de beslissing betreffende 
de berekening der in art. 8, .eerste lid bedoelde 
middelsom, genomen bij Koninklijk besluit 
van 21 Juli 1914, n°. 40, een/zestigste dee! van 
die middelsom ad/ 3477,50 bedraagt f 57.~5 5/6; 
dat de aanvrage is ingediend binirnn een jaar 
na het tijdstip waarop het recht op pensioen 
werd verkregen ; w~shalve de Pensioemaad 
van oordeel is, dat hij volgens de artt. 3b en 
15a en_ b der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913, juncto art. 14b der Burger
lijke Pensioenwet, recht heeft op een pensioen 
van f 1323.38 ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
in afschrift aan den belanghebbende was mede
gedeeld, deze zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven dat · daarover het gevoelen mocht 
worden ingewonnen van de. Afdeeling van den 
Raad van State voor de Gescbjllen va11 Bestuur; 
daarbij aanyoere11de, 1. dat, in weerwil van het 
advies van den Pensioenraad, de wet zegt en 
_uitdrukkelijk verklaart dat het pensioen · moet 
worden berekerid niet naar het gemiddelde 
der laatste vijf jaren, doch naar i:len pensi<iens, 
grondslag, welke slechts bestaat na l October 
1913; 2. dat de emolumenten, bestaande uit 
vrije woning, vuur, Jicht en geneeskundige 
behandeling, geschat zijn op een waarde vari 
/ 500, terwijl dit steeds / 600 heeft bedragen 
en bij de laatste salarisregeling. bepaald fa, 
dat de emolumenten; ·eenmaal geschat, voor 
de gemeenteambtenaren, voor de op dat 
in. dienst zijnde ambtenaren geschat zouden 
blij'7en op het oorspronkelijk bedrag en niet 

lager zouden worden berekend ; 3. dat van de 
jaren, door heip. in . militairen dienst door
gebracht, bet gedeelte, dat bij als zeeoflicier 
in de tropen heeft .gediend, voor enkele dienst
jaren 'is berekend en niet voor dubbele, zooals 
toch bij de ·pen~ioenberekening voor. elken 
zeeoffioier het geval. is ; 
,· Overwegende: ten aanzien van. de beweting 
van den belangbebl:iende, dat zijn pen~ioen 
ha.d beliooren te worden berekend baar den 
laatstcn pensioensgrondslag, dat bij de Pen- , 
sioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913, 
als regel is aangeno1nen· dat, evenals het 
pensioen van den burgerlijken rijksambtenaar, 
het pensioen·van den gemeenteambtenaar wordt 
berekend naar bet gemiddeld bedrag genomen 
over vijf dienstjaren ; 

· dat aan dezen regel ook wordt vastgehouden 
-in het geval dat de belangbebbende als gemeen
teambtenaar een diensttijd vin minder dan 
vijf jaren heeft, doch andere bij de wet genoemde 
betrekkingen heeft bekleed ; 

dat de uitzondedngsgevallen, in welke vour 
de berekening een kcirter tijdvak dan van· vijf 
jaren in aanm,erking wordt genomen, uit
drukkelijk in de wet zijn bepaald ; 

dat ook uit de geschiedenis van de totstand·
koming van de wet blijkt dat met bewustheid 
de bovengenoemde regel is gewild ; 

dat toch Im in het. Voodoopig Verslag, Im 
bij de beraad~laginge1i' tevergeefs er op is 
aangedrongen om- in plaats van· vijf jaren, een 
jaar of drie jaren te stellen ; 

dat voorts, bijaldien de berekening naar den 
Iaatsten pensioensgronclslag zal geschieden, dit 
iil de· wet wordt tiitgedrukt, zooals in art. 6 
van de Weduwenwet .· voor de gell\eente
ambtenaren 1913 het geval .is·; 

dat op grond van een en antler het niet 
aannemelijk is dat in het · onderha:vige geval, 
1iiet voorzien · bij de wet, rekening zou moeten 
of mogen warden gehouden met een korter 
tijdvak dan van vijf jaren en alzoo, zonder 
eenige bepaling daaromtrent, de wetgever voor 
ta] van ambtenaren als den· belanghebbende 
eene regeling zou bebben· bedoeld die uit
drukkelijk .noch voor de gem,eenteambtenaren, 
noch. voor de burgerlijke Rijksambteriaren is 
gewild, weshalve, bij ontstentenis van eene 
uitdrukkelijke bepaling overeenkomstig de 
bedcieling ·van den wetgever wordt gehandeld 
i:loor het pensioen· van den belanghebbende 
te berekenen in voege als: is geschied iri h_et 
advies van den Pensioenraad ; 
· ·Overwegende: ten aanzien van de opvatting 

van den belanghebbende dat zijne militaire 
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dienstjaren in de tropen dubbe!' hadden be
hooren te worden geteld, dat deze opvatting is 
ongegiond; 

dat immers i~gevolge art. 15d der Pensioen
wet voor de gemeenteambtenaren 1913 juncto 
art. 14, al. 1 sub b, der Burgerlijke Pensioenwet 
bij de regeling van het pensioen van een ge- . 
meenteambtenaar en bij de ter beoordeeling 

. van de pensioensaanspraken ·te maken bereke
ningen als dienstt.ijd mede in aanmerking komt 
de tijd, doorgebrach_t in militaire betrekkingen, 
maar niet tevens is bepaald, dat de militaire 
diensttijd in 's Rijks koloniiin en overzeesche 
bezittingen dubbel wordt geteld; 

Overwegende met betrekking tot het be
zwaar van belanghebbende tegen de berekening· 
van zijn pensioen naar eene waarde· aan emolu
menteri van min<~er dan / 600, dat, ofschoon 
de verordeningen tot regeling van de bezoldi
gingen der ambtenaren en beambten van bet 
BurgerJijk Armbestuur te Amsterdam van 
13· Juni 1906 en 19 Juni 1912, aan de door 
den direoteur van bet Armenhuis aldaar te 
genieten emolumenten van ·vrij wonen, vuur en 
licht en vrije geneeskundige hulp, een waarde 
van f 500 bebben toegekend, die emolumenten, 
op grond van de overgangsbepalingen dier 
verordeningen, geacht moeten worden ten 
aanzien van belangbebbende eene waarde te 
bebben gehad van / 600, bet bedrag waarop zij 
bij z.ijne indiensttreding door Burgemeester 
en Wethoudns zijn geschat; 

dat ecbter bet genot rnn uije geneeskundige 
hulp niet bebomt tot de in a1t. 2 H der Pen
sioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
genoemde emolumenten die onder _de· in die 
bepaling bedoe!de vaste •inkomsten gerang
scbikt en uit ?ien hoofde als ,,wedde" aange
merkt moeten worden ; . 

dat dns, aangezien Burgemeester. en Wet
boudern van Amsterdam de waarde ,an dit 
genot voor belanghebbende op f 50 bebben · 

_geschat, zijti pensiot'ln berekend moet worden 
naar een pensioensgrondslag - over bet tijdvak 
van 1 ·ootober 1913 tot 1 April 1914 - van 
f 4000.(f 3450 salaris en f 550 aan emolumenten) 
en naa1· wedden van f 3150, f' 3350, f 3750 en 
f 4000 in de in het advies van den Pensioenraad 
genoemde, aan 1 October 1913 voorafgaande 
tijdvakken; · 

dat alzoo, bij een diensttijd van 22 jaren 
en 10 maanden bet pensioen bepaald moet 
worden op f 1362 ; 

Hebben. goedgevonden en verstaan : · 
Aan den oud-directeur vah bet Armenbuis 

te Amsterdctm, H. FLAES, op· grond van.- de 

artt. 3, eerste lid b, 8,.eerste lid en-15, a, bend, 
der Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 
1913, met ingang ,an,l April 191!1, een pensioen 
ten last~ van het Pensioenfonds voor de ge
meenteambtenaren. toe te kennen ten bedrage 
van I 1362 's jaarn. 

Onze Minister van Financiiin is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad en tegelijk met het rapport van _dien Mi
nister in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
en waarvan afscbrift zal worden gezonden ain 
den· Raad van State (Afdeeling voor de ge
scbillen van bestuur), aan de Algemeene Reken
kamer, aan den Pensioenraad .voor de gemeente
ambtenaren en aan den directeur• van bet 
Pensioenfonds voor de gemeenteambtenaren. 

's Gravenhage, den 23sten Maart 1915. 
· .WILHELMINA. 

De lYiini;ter van Financien, TREUB, 
(Uitgeg. 13 April 1915.) 

-26 11'/aart i915. BESLUlT, tot nadere wijziging 
-van bet Koninklijk besluit van 25 Juli 1908 

(Staai.sblad n°. 274), waarbij ·aan de VPr-
- eeniging tot Cbristelijke verzorging van 
· krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te 

M iddeiburg, vergunning is verleend · op een 
terrein in de gemeenten Bergen op Zoom.en 
Hal.steren een gesticht· voor krankzinnigen 
op te richten. , S. 163. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandscbe -Zaken van 
22 Maart 1915 n°. 3732, afdeeling Volksgezond-
.beid 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 verstaan : 
te bepalen, dat in het eerste lid van art. 2 

van Ons besluit van 25 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 274), zooals dat wordt gelezen ingevolge 
Ons besluit van 31 Maart · 1914 (Staatsblad 
n°.- 168), in de plaats van ,,462 krankzinnigen, 
231 mannen en 231 vrouwen" · wordt gelezen 
,,4 72 krankzinnigen, 236" mannen en 236 
vrouwell". _ 

Onze Minister·. van Binnenlandsche Zaken is 
belast inet de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Amsterdam, den 26sten Maart 1915. 
W_ILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 14 April 1915,) 
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26 Maart 1915, MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 

· Staten, betreffende art. 5, eerste lid; letter 
c · der Kies wet. 

i zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
, worden gezonden • aan den Raad van State. 

Het i~ rnij gebleken, dat onzekerheid bestaat 
orntrent de strekking van art. 5, eerste lid, 
letter c, der kieswet, voor zooveel betreft de 
vraag of onder .den term ,,rnilitie", landweer
en landstormplichtigen begrepen zijn. 

Naar aanleiding _van dit punt heb ik de. eer 
Uw college te- verzoeken, er :le aandacht van 
de gerneentebesturen in Uwe·,provincie op te 
vestigen, dat, luidens de desbetreffende wette

. lijke bepalingen, de dienst bij landstorrn en 
land weer niet is inili tiedienst. · 

Uit dien hoofde is art. 5, eerste lid, letter c, 
der kieswet op landweer- en· landstorrnplichti
gen niet van toepassing, 

Met betrekking tot opgaven, als bedoeld in 
· art. 24 der kieswet, die te hunnen aanzien in
kornen, is rnitsdien geen uitvoering te geven 
aan art. 35 dier wet. 

Deze kunnen voor kennisgeving worden aan
genQrnen en ter zijde gelegd. (Gem.-stem.) 

27 Maart 1915, BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van bladzink. · S. 164. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van bladzink te 
verbieden; 
· Geziell' de-wet van 3 Augustus 1914. (Staats, 
blad n°, 344);. 

Op de voordracht van Onze Ministtirs van , 
Oorlog, van Financien en. van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 20 • Maart 1915, · 
'Kabinet, Litt. K 34 ; 

Den. Raad van State geh~ord (advies van · 
. I 

23 Maart 1915; n° .. 1); . 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 26 Maart 1915, Kabinet, 
Litt. X 36 ;· · 

Hebben goe_dgevonden • en 'verstaan te 
bepalen: 

Eenig. artikel, 
De uitvoer van bladzink is ve1·boden van den 

dag der afkondiging van dit ~esluit,· 
Wij behouden .Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffen, of in· ·bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing· •te doen verleenen. · 

Onze Ministers van Oorlog, van Financiiin · 
en van. Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, · 
ieder voor zooveel hem betreft,, belast met de. 
uitvoering van'dit Besluit, dat in het Staatsblad 

Amsterdam, den 27sten Maart 1915. 
WI;LHELMINA .. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 
De -Minister van Finanrien, TREUB. 

De l'lin, van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg, 29 Maart 1915.) 

27 Maart 1915, BESLUIT, houdende ·verbod 
van uitvoer van rubberafval. S. 165. 

(Tekst als S. 164.) 

27 Maart 1915, WET; tot aanvulling van p.e 
wet van 1 Juli 1909 (Staatsblad n°. 212, 
Gou~ernementsblad n°, 61) houdende rege
ling van het muntwezen in de kolonie 
Suriname. s; 166. 

Bijl. 2• Kamer 1914/15, n °. 285, 1-7. 
Hand. id, 1914/15, bladz. 832. 
Bijl. 1 e Kamer 1914/15, n°, 285, 
Hand. id, 1914/15, bladz. 261. 
WiJ WILHELMINA, ENZ. , , . doen te weten: 

· Alzoo Wij in ,overwegirig genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de wet van 1 Juli 1909 
(Staatsblad n°. 212, Gouvernementsblad 'n°, 61), , 
h~udende regelirtg van• het rnuntwezen in de · 
kolonie Sur:iname, aan .. te vullen; 

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

In het tweede iid van. art. 1 d,er wet van 
1 Ju]i 1909 (Staatsblad n°. 212, Gouvernements
blad n°, 61), houdende regeling van het munt
w~zen · in de kolonie Suriname·,. wordt het 
bepaalde onder letter a, 1 °, belezen a]s· volgt: 

a. tot ieder bedrag : 
1 °, in .goud : 
het Nederlandsche tiengujdenstuk en vijf

guldenstuk ; 
· Lasten· en '\>evelen, enz. 
:Gegeven -te Amsterdam, den 27sten Maar.t 

1915.· 
WILHELMINA. 

De. Minister van Kolonien, TH; B. PLEYTE. 
(Uitgeg. ·13 April 1915.)° 

·27 Maart 1915,, WET, tot nadere wijziging en 
-aanvulling· van de .w;et van 23 Mei, 1899 
(Staatsblad n°. 126, Publicatieblad n°, 22), 
houdende nadere regeling van het, Cura-
9aosche muntwezen. -S. 167. 

Bijl. 28 Kamer 1914/15, n°. 285, 1-7. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 832. 
Bijl. 1• Karner 1914/15, no. 285. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 261. 
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,WIJ WILHELMJNA, ENZ ...• , .doen te wettJn : 

Al~oo Wrj in bverwegirig 'genomen -hebben, 
dat het wenschelijk is de wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 126, Publicatieblad ri0. 22), 
houdende nadere regeling van het Cura9aosche 
m~ntwezen, ·zooals die wet gewijzigd is bij de 
wet van. 2 Januari 1900 (Staatsblad n°. 5, 
Publicatieblad n°. 4); nader te wijzigen en aan 
te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den R3;ad van State, enz. 

Eenig,,artikel. 

Het tweede lid van artikel 4 der wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad'n°. 126, Publicatieblad 
n°:. 22), ·houdende nadere regeling _van het 
Cura9aosche muntwezen, zooals die · wet 
gewijzigd is bij de wet van 2 Januari 1900 
(Staatsblad n°. 5, Publicati;blad· n°. 4) wordt 
gelezen ·als volgt_: 

Wettige betaalmiddelen in de kolonie Ourar;ao 
zijn de volgende · munten : · · 

,,a. tot onbeperkt bedrag ·, 
het Nedeil~ndsche tienguldenstuk en . vijf

guldenstuk ; 
. de . Nederlandsche rijksdaalder, gulden en 

haive gulden ; 
de· ·vreemde gouden' munten, welke door 

Ons in de : kolonie Cura9ao gangbaar zij:ri 
verklaard, tegen de door ·Ons · vastgeiatelde 
koersen; 

6. ·tot· beperkt bedrag de volgende pas
m unten: 

1°. in zilver tot een bedrag van tien gulden: 
het Nederlandsche vijfentwintigcentstuk eri 

'tiencentstuk ; 
het Cura9aosche stuk van 1/4· (een vierde) · 

gulden en_ van 1/10 (een tiende) gulden. . 
De beeldenaar ·der Cura<;aosche 7ilveren 

pasmunt is op de voorzijde bet bciistbeeld der 
Koningin met een opschrift gelijk · aan dat der. 
Nederlandsche rijksdaalders, guldens en halve' 
guldens, en aan de keerzijde 's Rijks wapen. 
tusschen d~ · aandiiiding der geldswaarde, 
'l/4 ..... -... · G. en 1/10 ........ G. benevens 
het jaartaL en het · omschrift' ,,Kolonie Cu
rac;ao." 

· De~e ~tukken worden in den. dng gemu:rit 
en hebben eim kartelrand. : Zij hebben hetzelfde · 
·gehalte en gewicht en dezelfde middellijn als de 
·Nederla:n'dsche zilveren pasmunt van dezelfde_ 
waarde. · · 

2°. in riikkeF tot een bedrag van eeri guiden : 
het N ederlandscbe vijfce:ritstuk ; . . --
30. in brons · tot een bedrag van vijt en 

twintig cent : 

de Nederlaridsche twee en een halve· cent,· 
cent en halve cent." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam; den 27sten Maart 

1915. 
WILHELMINA. 

De 11linister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
-(Uitgeg. 13 April 1915.) 

27 11laart 1915. WET, tot heffing Vari opce:riten 
op de Inkomstenbelasting ten behoeve van 
het· ,,Leeningfonds ·1914". S. I 68. 

WIJ WILHELMINA, 'ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij. in overweging gen omen hebben,' 

dat in, verband met de wet op de Inkomsten
belasting ·1914 wijziging noodig is van de 
Leen1ngwet 1914 ; · · 

Zoo is het, dat Wij,-den Raad van State, enz: 
'Ee-nig artikel. 

Hct· bepaalde · in artikel 35, onder a en b, 
der Leeningwe,t 1914 'wordt vervangen door bet 
volgende: · 

a. op de aanslagen in de inkomsteribelasting 
over de belastingjaren loopende vari 1 Mei -1915 
tot en met 30 Apdl 1918 op te leggen aan de 
in artikel 1, onder a en c, en in artikel 2 der 
wet op de Inkomstenbelasting,191.4 · bedoelde 
belastingplichtigen ; · · 

b. op. de aanslagen in de inkomstenbelasting 
op te leggen aa~ · de iri artikel 1, · onder b,' der 
wet op· de' Inkomstenbelasting: i914 bedoelde 
belast1ngplichtigeni · wege'ns uitdeelingen als 
bedoeld in artikel 20 dier wet, ·betrekkitig 
bebbe:ride op · eeri boekjaar welks eincie valt 
in de hiervoren onder a genoemde belasting
:jaferi .. 
, Lasten en· bevelen, ·ei:tz: 
, Gegeven te Am,sterdam; den· 27sten Maart 
1915. 

·. WILHELMINA. 
De 11linister Van Financien;' TREUB. 

(Uitgeg. 14 April:1915:) 

27 111/.aart 1915. WET, tot aanvulling vari de 
wet· van 31 December 191'4 (Staatsblad 
n°. 638) tot aanwijzing van de •middelen 
ter goedmaking ·van de uitgaven, begrepen 
in de Staatshegrcioting voor- het· dienst'. 
jaar- i915. s~ ·]69; · 

WIJ WILHELl\UNA;'ENZ .. : . doen te weten : 
·AJzoo Wij ·,iJf overweging. genomert hebben, 

dat bet wenscbelijk is, met· bet oog op het in 
werking treden-van de •Wet op de Inkomsten
belasting ·1914 op den lsten Me·i 1915 en in 
verband met bet bepaaldii'in artikel 32, onder d, 

·· der Leeningwet 1914, :de wet van 31_.December 
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1914 (Staatsblad n°. 638) tot aanwijzing van de, 
midde!en ter goedmaking van· de uitgaven,' 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het dienst-: 
jaar i915, aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 1 der wet van 31 December 

1914 (Staatsblad n°. 638) tot aanwijzing van de 
middelen ter goedmaking van de uitgaven 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1915, wordt tusschen de num,mers 2 
en 3 ingevoegd een nieuw nummer : 

,,2bis. de Inkomstenbelasting". 
Voorts wordt in dat artikel tusschen · de 

nummers 5 en ·6 ingevoegd een nieuw numiner : 
5bis. de uitkeering uit het Leeningfonds 1914, 

bedoeld · in artikel 32; onder d, der Leeningwet 
1914 ~egens aandeel in de' opbrengst over het 
jaar 1915 van de krachtens artik.el 37, onder b, 
dier wet ge]leven wordende opcenten op den 
accijns .op suiker. '.' 

2. Deze wet treedt in werking op 1 Mei 1915. 
Lasten en bevei'en, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den ·27sten Maart 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
('Uitgeg. 21 April 19J5.) 

27 Maart 1915. WET, tot wijziging_ van de 
Provinciale wet eri van, de Kieswet; ,fa 
verband met de wet op de Inkoinstenbe
l1J,sting 1914. S. 170. 

Bij/, 2• Kamer 1914/15, n°. 307, 1-4. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 987. 

. Bijl. 1 • Kamer 1914/15, n°. 307. 
Hanel. id. 1914/15, bladz. 261. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : · 

. Alzoo Wij· in overweging genomen hebben 
dat wegens de inwerktingtreding op 1 Mei 
1915, van de wet op de Inkomstenbe!asting 
1914 en het vervallen op hetzelfde tijdstip. 
van. de wet van 2 October 1893 (Staatsblad 

. no. 149), sedert gewijzigd, tot heffing eener 
belasting op· bedrijfs- en andere· inkomsten, 
wijziging noodig is van de bepalingen van de 
Provincia!e wet en van de Kieswet, waarin 
naar laatstgenoenide be!asting verwezen wordt; 

Zoo is.het, dat Wij, den Raad van.State, enz. 
Art. I. In de Provinciale wet wordt : 

. a. in artikel l26bis; onder letter c; · ,,der 
belasting op bedrijfs-, en andere inkomsten", 
:vervangen door .. ,,der inkomstenbelasting"; 

b. in· artikel .126, quinquies, _eerste lid, ,,en 
der belasting op bedrijfs- en andere inkomsten", 
vervangen.door, ,,en de~ inkomotenbelasting"; 

c. artikel 126, q_uinquies, derde lid, gelezen : 

1915. 

-1915 

,,Voor zooveel de inkomstenbelasting betreft, 
bepalen de opcenten zich tot· de aanslagen der 
be!astingplichtigen, bedoeid·'bij_ artikel la d_er 
wet op de Inkomstenbelasting 1914."· 

Art. It In de Kieswet wordt: 
a. in letter a van artikel I : ,,in de belasting 

op bedrijfs, en andere inkomsten", vervangen 
door: ,,in de inkomstenbelasting'.'; 

b. in artikel 2, _zesde lid : ,,bedrijfs-" ver
vangen door: ,,inkomsten-"; 

c. in artikel 25, eerste lid, -1 °. : ,,in de be
drijfsbelasting", vervangen door: ,,in de 
inkomstenbelasting'\ . 

• Overgangsbepaling. 
Tot en ~et het jaar 1916 blijft voor de 

plaatsing op de Iijst bedoeld in artikel 8 der _ 
Kieswet, gelden de aanslag in de be!asting 
op bedrijfs- en andere inkomsten volgens de 
wet van 2 October 1893 (Staatsblad no. 149), 
sedert gewijzigd, over het laatstverloopen 

· dienstjaar. 
Slotbepaling. 

Deze wet treedt in werking op i Mei 191(1. • 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 27sten Maart 

-1915. 
·'WILHELMINA. 

, De 11! inister van Staat; 11[ inister van Binnen-
landsciie- Zciken, CORT V. D. LINDEN. 

• (Uitgeg:. 13 April 191_5.) 

27 iWaart i915. WET, tot tijdelijke afwijking 
van de wet van 28 Augustus 1851 (Staats
blad n°. • 125), laatstelijk gewijzigd bij 
de· wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad 
n°.' 351). S. 171. 

Bijl. 2• Kamer 191.4;15, n°. 253.., 1-9. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 630-636. 
Bifj/. I• Kamer 1914/15, n°, 253, 1-3. 
Hand; id. 1914/15, b/adz. 261.· 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
'Alzoo Wij in overweging genomen liebhen, 

1 dat. het wenschelijk is met het oog_ op de · 
rtegenwoordige buitengewone omstandiglieden· 
: over te gaan tot tijdelijke. afwijking van de 
:wet van 28 Augustus ·1851 (Staatsblad'n°. 125), 
:Iaatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 Augustus 
1914 (Staatsblad n°. 351), ter zake van bepaalde 

!werken; . . 
Zo~ is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. · Ter ·zake van werken, die• ·onteige

; ning ten algemeenen nutte ten· ·name van 
: gemeenten vorderen en tevens ten doe! liebben 
' werkloosheid tegen te gaan; kan door Ons 
worden verklaard, dat er grond ·bestaat 'tot 

: afwijking van- cie wet van 28 Augustus 1851 ·· 
' 11 
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(Stadtsblad no. 125), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 3 Aiigustus 1914 (Staatsblar{n?. 351 ), 

• op den voet van de volgende artikelen. . 
2. De·artikelen 6-8, 10, tweede en-derde 

lid, ll-'--14, 16, 23, 20: en ~o., _en 25, 30, en 40_, 
d_er in artikel 1 bedoelde wet blijvcn buiten 
toepassing. 

s: Het bestuur der gemeente, binnen welke 
·ten behoeve van het werk eigendommen zullen 
te onteigenen zijn, geeft iri .de Staatscourant, 
benevens in een of meer dagblad,en der provincie 
·en gemeente, of bij het ontbreken daarvan, ·in 
dat eener naburige plaa~s, alsmede ~p de 
gebruikelijke wijze,. open bare kennis van den 
aard en d~ strekking van het werk, met ver
melding van de kadastrale nommers en de 
namen der in. de registers van het kadaster 
aangeduide eigenaars van de te onteigenen 
eigendommen. 

De belanghebbenden worden da.arbij teven_s 
opgeroepen. Aan de eigenaars; in het vorig 
lid bedoeld- alsmede aan hen, die in de daartoe 
bestemde registers . als hypotheeaire schuld
eischers zijn_ ingeschreven, aan de bij. die in
schrijving gekozen woonplaats - wordt een 
afschrift of afdruk .van de openbare kennis
_geving toegezonden per aangeteekenden brief. 

Tegelijkertijd wordt eene kaart van hct plan 
op de secretarie· der gemeente, ter inzage van 
een iede:r, nedergelegd. 

De belanghebbenden moeten binnen veertien · 
dagen na de dagteekening der openbare kennis
geving hunne bez~aren schri£telijk opgeven 
aan het gemeentebestuur. Dit_ brengt die 
·bezwaren met zijn advies ter kennis van het 
betrokken Departement van algemeen bestuur. 

4. Nadatdeverklaring, vermeldinartikell0, 
eerste lid, der in· artikel 1 bedoelde wet, wet is 
geworden, ·geschiedt zoodra mogelijk de einde
lijke aanwijzing ·van de p~rceelen, welke ont
eigend moeten. worden; overeenkomstig artikel 
14, eersten volzin, dier wet; met dien verstande, 
dat·aanhaling van plans of kaa:rten niet wordt 
vereischt. 

5. Met afwijking van bet bepaalde bij de 
artikelen 56-58 der ·in artikel 1 bedoelde wet, 
kan de onteigenende partij zich, · zoodra Ons 
besluit de te. onteigencn perceelen heeft 1,1,an
gewezen, in het bezit daarvan doen .stellen, 
voor zooveel het onbebouwde eigendommen 
betreft, m.its vooraf door haar eene door de 
rechtbank voor de gezamenlijke te onteigenen 
perceelen bepaalde gelqsom in gerechtelijke 
bewaring zij gesteld. 

De aldus in bewaring gestelde geldsom kan 
niet worden teruggenomen voordat met b~-

trekking tot alle te ·onteigenen -Pfl'Ceelen het. 
vonnis van .onteigening in kracht van ge,tijsde
is gegaan en de schadeloosstelling overeen
komstig ae artikelen 55-58 der voorinel_de-
wet is betaald of geconsigneerd. · 

Aan cten huurder van een verhuurd goed 
wordt, zoodra de onteige1iende partij zich in 
h!)t bezit daarvan heeft doen stellen, als 
voo~loopige schadeloossteJling uitbetaald eene 
son:i, gelijkstaande aan den huurprijs van een 
vol jaar. Deze som wordt bij de bepaling van 
de schadeloosstelling overeenkomstig artikel. 42· 
der voormelde wet in mir.dering. gebracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
· Gegeven- te Amsterdam, p.en 27sten Maart 

1915. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg:. 13 April 1915.) 

27. Maart 1915. WET, tot wijziging van arti
kel 276 van het Bu_rgerlijk Wetboek en van 
daarm~de verband ho11dende artikelen 
van dat Wetboek en van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. S. 172. 

Bijl. 2• Karner 1~18/14, n°. 271,.1--4; 1914/15, 
. no. 41, 1-8. 

Hand.· id. 1914/1_5, bladz. 636-649. 
. Bijl. 1• Kamer 1914/15, n°. 42, 1-2. 

Hand. id. 1914/15, bladz. 261. 
WrJWILHELMINA, ENZ ... ·. doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat .het wenschelijk is, het artikel 276 van het· 
Burgerlijk Wetboek en eenige daarmede ver
band houdende artikelen van dat wetboek en. 
van het ·W etboek van Burgerlijke Rechts
vordering te wijzigen, aangezien deze artikelen, 
zooals zij thans luiden, aanleiding geven tot 
ernstige moeilijkheden.; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
.Art. I. Het opschrift der Vierde. Afdeeling 

des Derden Titels van het Eerste Boek v.an het 
Burgerlijk Wetboek wordt.-gelezen: , 

,, Van de akten van huwel,ijk, van echtsch~i
ding en van on,tbinding des huwel,ijks na · 
_ · de scheiding van tafel, en bed." 

In den aanhef van artikel 48 van · gemeld 
wetboek wordt inplaats van• ,,echtscheiding" 

· gelezen : ,,echtscheiding en die. eener. ontbin
ding des huwelijks na de scheiding van· tafel. en 
bed". 

In artikel 48, 1°., van gemeld wetboek ver
valt l,tet woord ,,gescheiden'~-
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In artikel 48, 2°. van gemeld. wetboek en ,1 Het eerste lld- van artikel Sll van 1gemeld 
in het laatste lid van het artikel wordt in plaats : wetboek wordt· gelezen a,ls volgt : 
van ·,,echtscheiding" gelezen : ,,echtscheiding ,,De scheiding v&n gocderen zal c:ipenbaar 
of de ·ontbinding des huwelijks na de scheiding , worden gemaakt door de plaatsing van een 
van tafel en bed". uittreksel van het vonnis in_ de Nederlandsche 

In artikel 49 van gemeld wetboek wordt in Staatscourant". 
plaats van _ ,,echtscheiding" gelezen : - ,,echt- Aan het slot van artikel 811 vari gemeld 
scheiding en die eener ontbinding des huwelijks wetboek worden toegevoegd de woorden : 
na, de scheiding van· tafel en bed"; ,,De gronden waarop het vonnis berust, 

Artikel 254, 30_, van gemeld wetboek wordt mogen in dit uittreksel niet worden opge. 
gelezen· als volgt : nomen." 

,;Door regterlijk vonnis na, scheiding van tafel Artikel 812 
1
-van gemeld wetboek wordt 

en bed en inschrijving van de daarbij · uit- gelezen als volgt : 
gesproken ontbinding des huwelijks in de .,De vi:ouw mag het vonnis niet ten uitvoer 
registers van den burgerlijken stand, overeen- leggen da,n nadat de bij het voqrgaande artikel 
komstig do bepalingen van de tweede afdeeling voorgeschreven formaliteit is .vervuld." - · 
van d·ezen titel ;". In artikel 815 van gemeld wetboek w~rdt in 

Artikcl 260 van gemeld wetboek wordt plaats van ,,811, n°: 2 en 3," gelezen: ,,811". 
gelezen als volgt : Art. IV. Deze wet treedt in werkii:ig op 

,,Het huwelij-k wordt ontbonden door het den dag, volgende op dien_ harer a.fkondiging, 
vonnis en de inschrijving van de daarbij uit- De artikelen I en II zijn mede van toepassing 
gesproken ontbinding in de registers van den op vonnissen, .welke v66r haar in werking 
burgerlijken· stand. treden zijn uitgesproken, voor zoovt:r deze niet 
· ·De inschrijving moet geschieden op dezeifde reecis ingeschreven. zijn ; arlikel III is mede 
wijze. binnen denzelfden termijn en op dezelfde van toepassing op ·zoodanige vonnissen,, welke 
straffen als, ten aanzien der echtscheiding, bij niet reeds openbaar gemaakt zijn. , 
art. 276 is ,bepaald". Lasten en bevelen, enz. -i _ 

Art, II. Het eerste lid van artikel 276 van ,Gegeven te Amsterdam, den 27steri' Maart 
het Burger1ijk Wetboek wordt vervangen· door 1915. 
het volgende : WILHELMINA. 

1"1'Jinister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 30 Maart 1915.) . 
,,Het huwelijk wordt- ontbonden 'door het 

vonnis en de insehrijving van_ de ~aarbij 
uitgesproken echtscheiding in de registers van 
den burgerlijken stand. 

De inschrijving geschiedt op verzoek v:an 
partijen, of van eene derzelve, in de registers 
van ·den burgerlijken stand van de gemeente, 
wa:ar het huwelijk is voltrokken. Is die ge
meente opgeheven, dan geschiedt de inschrij. 
ving in de registers van den burgerlijken stand 
van- de gemeente, in wier archieven de registers 
van .den brirgerlijken · stand der opgeheven 
gemeente berusten. 

Is het huwel\ik buiten het Koningrijk vol
trokken, dan geschiedt de inschrijving ,irt d'e 
registers van den burgerlijken stand der 
gemeente 's Gravenhage. 

De·iuschrijving _moet geschieden binnen den 
termijn van zes maanden te rekenen van den 
dag, waarop het, vonnis voor geen wettelijk 
beroep vatbaar is." · 

Art. III._· In artikel 82 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering wordt in 
pla,ats _van ,,laatste aarikondiging, bedoeld in 
artikel 811, 3°." gelezen: ,,aankondiging be
doeld in artikel 811". 

,De 

27 llf aa,·t ·1915. BESCHIKKING van den Minis
ter van Oorlog betreffende de toepassing 
van. -de artikelen 10 en 22 der Wet van 
den 23sten Mei 1899 (Staatsblad no. 128), 
houdei:ide bepalingen ter uitvoering van 
artikel 187 der Grondwet. 

Ingevolge de· artikelen 10 en 22 van de Wet 
van de_n :.fasten Mei 1899 (Staatsblad no. 128) 
gaat in het gebied, hetwelk in staat van oorlog 
of irt staat van beleg is verklaard, de bevoegd. 

· heid politieverordeningen en verordeningen en 
keuren van waterschappen, veenschapp!>n en, 
veenpolders v:ast te stelleh en te wijzigen van 
het bti.rgerlijk op het militair gezag over. 
Mitsdien moet, indien in het voornoemde ge
bied vaststelling of wijziging van een z_oodanige 
vero~dening noodzakelijk is, zulks steeds door 

, het militair gezag gescliieden, ook al wordt 
· bij die vaststelling of wij~iging geen -militair, 
belang betrokken _ geaclit. Het · militair gezag 

., behoort echter geen· maatregelen van wetge-_ 
_venden aard te nemen, tertzij het ·militair be
. lang zulks eischt, of het org~an van het bur-

Jl* 
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gerlijk gez'!lg, dat in gewone omstandigheden 
tot het nemen van den maatregel bevoegd zou 
zijn, zulks verzoekt. Aan zoodanige verzoeken 
van het burgerlijk gezag behoort zoo spoedig 
mogelijk gevolg te _worden gegeven, voor·zoo
ver, het militair · belang · zich daartegen n_iet 
verzet. 

~9 M«art 1915. ARREST van den Hoogen Raad. 
De regeling omtrent de gesteldheid van 

onafgesloten gronden aan openbare wegen 
in de gemeente gelegen, met betrekking tot 
die wegen, moet voorzeker geacht worden 
een algemeen gemeentelijk belang en dus 
de huishouding der gemeente te·betreffen. 
Hierin wordt geen verandering gebracht, 
doordat de belangen eener bepnalde klasse 

· 'van personen bij die regeling in het bij
zonder op het spel staan. 

(Gemeentewet arl. 135 ; Bouwverordening der 
, gemeente Zwolle art. 89.) 

Voorzitter : Mr. A. M: B. Hanlo, 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
H. Hesse, H. M.A. Savelberg en Jhr. Rh. Feith. 

_ M. s.:, 54 jaar, koopman, geboren te Enschede, 
wonende te Zwollerkerspel, requirant van 
cassatie tegen een vonnis te zijnen laste ge
wezeri van de· Arr.-Rechtbank te Zwolle van 
14 Januari 1915, waarbij de requirant in hooger 
beroep, na vernietiging vari een vonnis van den 
Kantonrechter aldaar van 29 October · 1914 
als schuldig aan : het te Zwolie als eigenaar _ 
van ·onafgesloten gr'onden, cie aan den open
baren weg grenzen, op aanzegging van B. en W. 
niet binn~n den door hen gestelden tijd deze 
gr~riden met g~ede grondstoffen behoorlijk 
ophoogen, met toepassing van art. 89 j•·. 11 en 
90 der Bouwverordening der gemeente Zwolle, 
23 en 91 Sr. is veroordeeld tot eene geldboete 
~an £°10.- en eene vervangende hechtenis. van 
vijf dagen, met vrijspraak van het. onbewezen 
gedeelte der aanklacht. · 

Conclusie ·van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Aan den . beklaagde in deze zaak was ten 
laste gelegcl, dat hij -:- niettegenstaande hem 
als eigenaar van de perce_elen kadastraal bekend 
gemeente Zwolle, Sectie G. ·n°. 5181, 5179; 
5187, 5193, 6326 en 5197, welke perceelen alle 
waren onafgesloten gronden, die-aan een open
baren weg grensden, ongeveer 75 .c.M. lager 
dan het aangrenzend wegvlak lagen, en be-

stonden uit ··veenachtigen bodem .met gras 
begroeid, cimstreeks 15 Mei 1914 door B. en W. 
der gemeente Zwolle was aangezegd een besluit 
van dat College van 8 Mei 1914, waarbij hem 
gelast werd bovengenoemde grondstukkeri · 

·behoorlijk op te hoogen of.te doen ophoogen met 
goede grondstoffen ten minste tot een hoogte 
van 25 c.M. onder het aangrenzenrl straatvlak, 
onder bepaling, dat aan dat bevel moest voldaan 
zijn binnen twee maanden na dagteekening 

·van dit besluit - op 23 September 1914 onder 
de· gemeente Zwolle nog niet ge_zorgd ·had, 
dat ·aan- bovenomschreven last was voldaan. 

Bij het bestreden vonnis werden deze feiten 
bewezen verklaard met uitzoridering echter 
van de omstandigheid, dat de genoemde per
ceelen ongeveer 75 c.M. lager dan het' aan
grenzende wegvlak lagen, en met dien verstande, 
dat in den bij dagvaarding bedoelden last tot 
ophooging der grondstukken . ten minste tot 
een_ hoogte van 25 c.M ... onder het aangrenzende 
straatvlak, onder ,,straatvlak" werd verstaan 
het straatvlak, zich bevindende. in een open
baren weg, waaraan die grondstukken grensden: 

De Rechtbank achtte hierop ,toepasselijk 
art. 89 der Zwolsche bouwverordening, op 
overtreding waarvan art. 90 straf stelt, en 
voorzoover hier in aanmerking ko~ende, 
luidende: 

,,1. Onafgesloten gronden, die aan den 
openbaren weg grenzen, zijn met goede grond-
stoffen behoorlijk opgehoogd en in aansluiting 
aan den openbaren weg behoorlijk bestraat 
of verhard. 

,,2. enz. 
,,3. • Gronden en stoepen, · als _in voren

staande bepalingen zijn bedoeld, die niet aan 
de bovenvermelde voorschriften voldoen, "wor-. 
den op aanzegging van B. en W. binnen den 
door dezen gestelden tijd door den eigenaar of 
dengene, die daartoe is bevoegd, ten genoegen 
v:an B. en W. met die voorschrifterr in over
eenstemming gebracht." 

De Rechtbank achtte dan ook den beklaagde 
schuldig aan : ,,het te Zwolle als eigenaar van
onafgesloten gronden, die aan den openbaren 
weg grenzen, op aanzegging van B. en W. niet 
binnen den door hen gestelden tijd deze gronden 

, met goede grondstoffen behoodijk . ophoogen" 
en veroordeelde · hem _.in eene boete. 

Bij tijdig ingediende memorie komt de ver: 
oordeelde hierte,gen op. In dit stuk, bij . het 
samenstellen waarvan hij blijkbaar·geen rechts
geleerde hulp heeft gehad, worden geen bepaalde 
midd,'.llen van cassatie,- maar toch wel een 
aantaJ grieve1; aangevoerd. 
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Yooropgesteld wordt, dat d\l toegepaste 
bouwverordening niet zou · zijn afgekondigd 
overeenkomstig art. 1 73 .der Gemeente,,,.et, 
art. 7 der W oningwet en art. 1 van het. K. B. 
van 28 Juli 1902 (S. 160). Zulks is echter 
onjuist: blijkens het in het dossier aanwezige 
exemplaar- der verordening zijn de 'voorgeschre
ven formulieren letterlijk gevolgd, ook zelfs 
dat van qedoeld K. B., wat in dit geding ~chter 
zonder belang is, omdat de toegepaste bepaling 
niet behoort tot die, welke berusten op art. 1 
der W oningwet. 

·.Verder bevat de memorie een aantal vage en 
ongegronde grieven, zooals : dat aan de ver-

- ordening· · terugwerkende kracht· 2:ou zijn 
gegeven, door haar toe te passen op grond
stukken, waarvan de requirant reeds v66r hare 
invoering eigenaar was ; dat eenvoudig nalaten 
nimmer een strafbaar feit zou kunnen zijn ; 
dat de .toegepaste bepaling niet de huishouding 
der gemeente zou betreffen - hetgeen ik 
onjuist acht, daar. zij is. gemaa.kt in het belang 
der openbare · gezondheid en der · veiligheid 
van· het verkeer. op den· opimbaren weg -,-
en dat ten onrechte mede bewezen •zou zijn 

. verklaard de, .overigens niet -ter zake afdoende, 
ten Iaste gelegde omstandigheid,.dat· requirants 
grondstukken , bestonden uit een veenachtigen 
bodem, welke in cassatie onaantastbare bewe
zenverklaring echter- op zijne eigen_ erken
tenis berust. 

· Intusschen meen ik onder al dit kiezelgruis 
toch ook · den edelsteen te ontdekken, die, 
behoorlijk geslepen, requirants moeite· zl}l be
loonen, door hem het gewenschte gevolg te 
brengen. Hij" beroept er zich nl. op dat zijn 
grond. niet ligt aan wat hij ·de openbare-straat 
noemt, doch dat deze door een glooiing er van 
gescheiden is, en meent, dat zulks zal moeten 
leidell' tot zijn ontslag van alle rechtsvei;vol
ging. Ik zou het eenigszins anders willen zeg
gen, daarbij blijvende binnen de grenzen van 
wat feitelijk vaststaat, doch heb daarmede 
waarschijnlijk hetzelfde als de requirant op 
bet oog. 
• Art. 891 eischt, dat onafgesloten, aan den 

openbaren weg grenzende grondeµ behoorlijk 
opgehoogd en in· aansluiting aan den openbaren 
weg behoorlijk bestraat of verhard zullen·- zijn. 
En in het derde lid wordt dan bevolen, op 
aanzegging_ van B.· en W. de gronden met deze 
voorschriften in overeensten:iming te brengen, 
wanneer zij er niet. mede in. overeenstemming 
zijn. Dit laatste is dus volgens de verordening 
-- en trouwens nit den aard der zaak - .be0 

standdeel der overtreding. In · het onder-

havige geval is dit bestanddeel het niet behoor
lijk opgehoogd zijn der gronden en dus de 
eisch, die gesteld kon worden, het behoorlijk 
ophoogen daarvan. Wat is _·hieronder · te ver
staan ? ]\-Iij dimkt nooit meer dan dit, dat_ zij 
op gelijke hoogte worden gebracht met het 
aangrenzende wegvlak van. den openbaren weg 
(waaronder volgens art_. 11 •1°. der verordening 
begrepen zijn alle gronden, hoe o~k genaamd, 
die tot · den algemeenen dienst bestemd zijn, 
dus oak de bermen). Wel- zegt art. 93; dat 
,,behoorlijk" beteekent ,,ten genoegen van 
B. en W.", doch dit College zal voor het be~ 
hoorlijk · ophoogen toch nimnier eyn verder 
gaanden eisch kunnen stellen dan door mij 
omschreven, omdat anders onuitvoerbaar zou 
warden het tweede 'voorschrift van art. 89 : 
de gronden in aansluiting aan den openbaren 
weg behoorlijk te .. bestraten en te verharden._ 
De eisch tot ophooging tot de hoogte van het 
straatvlak, of maar. t·ot 25 c.M. daaronder, of 
in het algemeen tot eenige hoogte, welke naar 
die van het · straatvlak gemeten • wordt, is dus, 
wanneer - als in het onderhavige geval +- de 
weg alleen over een · verhoogd .middengedeelte 
bestraat is,. in strijd met de veror.dening.· 
Hij had d!m oak niet door de Rechtbank, ·die 
dezen eisch op in cassatie onaantastbare wijze. 
meende te moeten nederleggen in he1i1'besluit 
van B. en W., waarvan in de telastelegging_ 
sprake is, mogen zijn toegewezen, gelijk zij deed 
door den beklaagde te veroordeelen. Zoo 0 

danigei:J. eisch · in dit besluit lezende; had. zij 
den beklaagde moeten ontsl~an van alle rechts
vervolging ter zake van de niet-nakoming da_ar, 
van. - Trouwens nadat uitdrukkelijk van het 
bewezen verklaarde ·was· uitgezon1erd de ten 
laste gelegde omstandigheid, ·dat de gTond
stukken lager.lagen dan het aangrenzende weg, 
vlak, bleef reeds geen strafbaar feit meer over. 
Nu iinmers deed zich niet ·meer voor het geval 
van art. 893, dat de gronden niet aan de. voor
schriften voldeden ·, deze waren even hoog 
als het aangrenzende wegviak en dus behoorlijk 
opgehoogd. 

Door in stede' van den beklaagde van alle 
rechtsvervolging te ontslaan,. hem krachtens 
de artt. 89, 90 en 11 der Zwolsche bouwverorde
ning te veroordeelen, zijn deze voorschriften 
verkeerd toegepast_ en is art. 216 in verband 
met art. 257, beide van het Wetb. v. Strafv, 
geschonden. 

Ik concludeer, dat het· bestreden vonnis 
worde vernietigd en de beklaagde-ontslagen van 
alle rechtsvervolging ter zake van het hem 
t!)n · laste gelegde. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
. Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Jhr. Feith; 
Gelet op het mjddel van cassatie, door· den 

tequirant voorgesteld bij memorie : strekkende 
tot ·enz.; 

Q. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
· van den- requirant, met vrijspraak van het hem 
bij de dagvaarding meer ten laste gelegde, als 
bewezen is aangenomen ; .. 

dat hij, niettegenstaande hem als eigenaar 
van de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Zwolle, Sectie G. nos. 5181, 5179, 5187, 5193, 
6326 en 5197, weTh:e perceeleri. alle waren 
onafgesloten gronden, die. aan een openbaren 
weg grensden en bestonden nit ·veenachtigen 
bodem met gras begroeid, omstreeks 15. Mei 
1914 door. B. en W. der gemeente .Zwolle was 
aangezegd een b_esluit van. dat College van 
8 Mei 1914, waarbij hem gelast werd boven: 
genoemde . grondstukken behoorlijk op tic; 
hoogen of te doen ophoogen met goede gr.ond
stoffen ten minste tot. eene hoogte van 25 c.M. 
onder het aangrenzend straatvlak, onder 
bepaling dat· aan dat bevel moest voldaan zijn 
b_innen twee maanden na .dagteekening van dit 
besluit,' op 23 September 1914 onder de ge
meen:te Zwolle nog niet gezorgd had, dat aan 
bovenomschreven last was voldaan, --- nemende 
de Rechtbank daarbij aan,.da-t met voormelden 
aan requirant gegeven _last om . zijne grond
stukken ten minste tot eene hoogte van 25 c.M. 
onder het aangrenzend straatvlak op te hoogen 
of te doen ophoogen: is bedoeld het straatvlak, 
zich bevindende in een. openbaren weg, waaraan 
requirants perceelen grensden ; 

dat dit feit is gequalificeerd en de requirant 
deswege · tot straf is veroordeeld, gelijk hier
voren vermeld ; 

0. ten· aanzien van het voorgedragen middel : 
dat blijkens haren inhoud zoowel bij de 

afkondiging der ten deze toegepaste Bouw
verordE)ning der gemeente Zwolle van 14 No
vember 1904, als bij die der verordeningen tot 
wijziging dier verordening van 27 -Februari 
1911, 24 Juli 1911, 22 April 1-912 en 26 Januari 
1914· zijn .gevolgd de formulieren, voorgeschre
ven bij ar_t'. 173 der Gemeentewet en •art. 1 
van het K. B. van 28 Juli 1902 (S. 160) terwijl 
bij het middel niet wordt aangegeven, om 
welke redeu' die afkondiging niet naar behooren 
zou zijn geschied; ' 

dat aan dit llliddel derhalve de feitelijky 
grondslag ontbreekt; . ·. · . 

0. voorts met betrekking tot de aange
voerde grieven, sub 1 en 2 : dat de Rechtbank 

het bewijs ·, .. van requirants schuld geleverd 
achtende door wettige, in het vohriis opgenqmen 
bewijsmiddelen, welker bewijskracht niet ter 
beoordeeling staat van den rechter in cassat.ie, 
geen rekenschap behoefde• te geveh, waarom 
zij dit bewijs niet ·ontzenuwd achtte door de 
verklaringen der. ten verzoeke van den requi
rant gehoorde getuigen, en die verklaringen du·s 
ook niet in het bestreden vonnis behoefden te 
worden vermeld ; 

. sub 3 : da_t art. 11 der toegepaste verordening, 
voor zoover · ten deze _van belang, luidt : 

.,0nder ., ,,de openbare weg"" ·wordt ver
staan· het geheel, dat wordt gevormd door 
alle gronden, hoe ook genaamd, . . : die tot 
algemeenen dienst bestemd zijn, .onverschillig 
of ze al dan 'uiet aan de gemeente in eigendom 
toebehooren."; 

dat derhalve de Rechtbank,' op grond van 
wettige bewijsmiddelen aannemende, dat · de 
openbare ,weg de Lindestraat te Zwolle bestaat 
nit een verhoogd, bestraat en door eene afheiing 
omgeven gedeelte en eene schuin afloopende 
glooung · van . rivierzand, aan welker · voet 
requirants perceelen_..waren gelegen, in verba]!d 
met voorzegde bepaling en in overeenstemming 
met de dagvaarding daaruit mocht afleiden, 
dat de bedoelde perceelen, in stede van door eene 
glooimg van dien openbaren weg-te zijn geschei
den, i11 den zin der· verorde_ning daaraan 
grensden; 

sub 4a : dat de artt. 89 en 90 der meer
gemelde verordening, mede vocirzoover ten deze 
van toepassing, luiden : 

.,Art. 89. 1°. 0nafgesloten gronden, die aan 
den openbaren weg grenzen, zijn met goede 
grondstoffen behoorlijk ·opgeho9gd en in aan
sluiting aan den openbaren weg · behoorlijk 
bestraat of verhard; 

.,3°. Gronden .... als -in vorenstaande be
palingen zijn bedoeld, die niet aan de. boven
vermelde voorschriften voldoen, warden op 
aanzegging van B. en W. binnen den door 
-dezen gestelden tijd door den· eigenaar of 
dengene, die _daartoe is · bevoegd, ten genoegen 
van B. en 'W. met die voorschriften in overeen, 
stemming gebracht."; 

.,Art. 90. 2°. 0vertreding van artt .. · ... , 89 
wordt gestraft ,met geldboete van ten hoogste 
f 25.- of hechtenis van ten hoogste 6 dagen." ; 

dat de in .deze artikelen strafbaar gestelde 
overtreding derhalve geenszins, gelijk requirant 
beweert, bestaat in het· laten: vo_ortduren van 
eene v66r. de inwerkingtreding der verordening 
reeds bestaanden toestand, doch in het binnen 
den· gestelden tijd niet nakomen van een na die 
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inwerkingtreding vanwege B. en W. gedane,'. 
aanzegging en van eenige terugwerkende kracht 

· -der verordening in de genoemde be paling alzoo 
geen sprake is ; 

en sub 4b en c : dat,. al moge de overtreding 
van art. 89 voornoemd, derhalve, voorzoover 
ten deze van belang, ,bestaan in het niet behoor-,' 
lijk ophoogen van gronden, aan den. openbaren· 
weg grenzende, wanneer -dit door B. en ,v. is 

· gelast, . en een dusdanig voorschrift, gelijk_ bij 
-de grief terecht wordt opgemerkt, in eene 
Bouwverordening minder op zijne plaats is, 
·zulks· aan de verbindbaarheid daarvan ;niet in 
<len weg staat, zoo. de Raad bij het maken' 
·slechts binnen de grenzen zijner bevoegdhe1d 
is gebleven ; 

dat blijkens art. 135 der Gemeentewet aan 
den Raad behoort het maken der verorde
ningen, die in het belang der openbare orde, 
zedelijkheid en gezondheid worden vereischt 
en van and ere ·betreffende d(:l huishouding der' 
gemeente; 

dat eene regeling omtrent de gesteldheid 
van onafgesloten gronden, aan openbare wegen 
in de gemeente gelegen, met betrekking tot die• 
wegen, nu voorzeker geacht moet worden een 
algemeen gemeentelijk belang en dus de hi:Iis
houding der gemeente te betreffeli: .en hierin 
geen verandering wordt gebracht, doordat de 
belangen eener bepaalde klasse van personen 
bij die regeling in het bijzonder op het spel staan; 

0. dat geen der aangevoerde grieven alzoo 
tot cassatie kan leiden ; 

0. echter ambtshalve : 
dat het voorschrift van voornoemd art. 89, 

-dat onafgesloten, aan den openbaren weg· 
grenzende gronden op aanzegging en ten 
genoegen van B. en W. met goede grondstoffen 
moeten worden opgehoogd, niet mag ·worden 
losgemaakt van de nauw daarmede verbonden 

· bepaling, · dat die gronden tevens, in aan: 
.sluiting aan den openbaren weg, behoorlijk 
moeten_ worden bestraat of verhard; 
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!anger zouden doen, doch door eene open 
ruimte van d.ien weg zouden zijn gescheiclen, 
waardoor bestrating of ·verharding in . aan
slniting daaraan zou zijn uitgesloten 
B. en W. van Zwolle, door niettemin de ciphoo
ging dier gronden ten minste tot eene hoogte 
van 25 c.M. onder het aangrenzend -straatvlak 
te gel~sten mitsdien de hun bij de verordening 
toegekende bevoegdheid hebben overschreden ; 

dat hieruit volgt, dat het bewezen ver
klaarde niet onder de verbodsbepaling van 
meergemeld art. 89 valt, terwijl het ook niet 
bij eenige andere wet of wettelijke verordening 
is strafbaar gesteld ; 

dat de Rechtbank derhalve, door reqnirant 
tot straf te veroordeelen in ·stede van hem 
van alle rechtsvervolging te ontslaan, art. 89 
in verband met de artt. 90 en 11 der Bouw
verordening te Zwolle heeft geschonden ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Zwolle op 14 Januari 1915 in deze z'~ak 

. gewezen, doch alleen voorzoover betreft de 
aan het bewezen verklaarde gegeven qualifi
catie en requirants veroordeeling te dier zake ; 

En in _ zooverre opnieuw rechtdoende ten 
principale· krachtens art. 105 R. 0. ; 

Ontslaat den requirant te dier zake. van alle 
rec_htsvervolging. (Ned. Jnr.) 

30 lYlaart 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van zetmeel en de daaruit 
vervaardigde producten, S. 173. 

. WrJ WILHELMINA, E1iz. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van zetmeel en ,de 

: daarnit vervaardigde producten te verbieden ; 
Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staat.s

blad n°. 344) ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van. 

Oorlog, van Financien · en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 18 Maart · 1915, 
Kabinet, Litt. D33 ;. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 l\faart 1915, n°. 1) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Maart 1915, Ka.binet, 
Litt. 038 ; 

dat derhalve slechts zoodanige ophooging 
mag worden gelast, welke, ten doel hebbende 
aan den openbaren weg gelegen gronden op 
gelijke hoogte daarmede te brengen, de moge
lijkbeicl openlaat om die gronden in aansluitirig 
<laaraan te bestraten of te verharden; 
' -dat - waar ten deze, blijkens den i:nhoud 

,der door de · Rechtbank gebezigde bewijs
middelen ·door haar als vaststaande is aan
genomen, dat requirants gronden, zich aan-

Hebben goedgevonden en verstaan onder 
intrekking van Ons Besluit van 27 Fehruari 

, 1915 (Staatsblad n°. 118), te bepalen : 

. sluitende aan den openbaren weg, immers aan 
de tot <lien weg behoorende schuin oploopende 
glooii'ng, dit na de bev~len ophooging niet I 

Eenig artikel: 
De uitvoer van zetmeel en de daaruit ver

vaardigde producten is verboden van den dag 
·der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit ver.bod tijdelijk 

I 

I 
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op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan · 
ontheffing te doen verieenen. 

Onze Ministers van -Oorlog, van _ Financien 
eh ·van Landbouw, Nijverheid .en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvmiring van dit Besluit,_ dat in het Staatsblad 
zal wordep geplaatst en waarvan afschrift zal 

_ .worden gezonden aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den 30sten Maart 1915. 

WILHELMINA. 
De 111.inister van Oorlog, BoSBOOM. 

De 111.inister van Financien, TREUB. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTH"!JMA. 
(Uitgeg. 30 Maart 1915.) 

30 M aart 1915. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
toepassing van art. 3 der Armenwet. 

Een· door mijn ambtgenoot van Justitie in
gesteld onderzoek hee£t aangetoond, dat, hoe
wel het meerendeel der-instellingen, welke zich 
. belasten met de_ verzorging van voogdijkinde
ren, geplaatst is op de lijst, bedoeld in art. 3 
der Armenwet, een zeker aantal dier instel
lingen op de bedoelde lijst nog niet voor
komt. 

Behalve dat dit laatste een bezwaar oplevert 
voor een deugdelijke bewerking ·van· de statis-

-tiek. van het Armwezen, is die omstandigheid 
m. i. tevens niet in overe~nstemllling· met de 
bedoeling van de Armenwet. De verzorging. 
van voogdijkinderen toch:behoort ongetwijfeld 
tot de armenverzorging, zulks in tegenstelling 
met de verzorging van regeeringskinderen, 
welke niet tot. de armen kunnen--worden ge
rekend; omdat men te· hunnen · aanzien met 
eene toepassing der Strafwet te doen hee£t. 
. Alleen instellingen, die uitsluitend kinderen 
verzorgen, voor--welke de kosten door de fami
lie worden voldaan, zullen op de lijst niet 
moeten voorkomen. ·Indien echter de instel
ling voor de haar toevertrouwde kinderen uit 
eigen :fondsen uitgaven doet, dan is m. i. naar 
de bedoeling · der wet inschrijving op de lijst 

. geboden. · 
Dat voorzien wordt in de behoeften van 

· kinderen, belet niet, -dat hier evenzeer van 
armenverzorgirig sprake is als bij de voorzie
ning in de behoefte:µ van volwassenen. Bij 
beide trecdt het opvoedkundig element - het 
·maken zooveel mogelijk tot nuttige, zelfstan
dige leden der maatschappij_ - op den voor-
grond. (W. v. D. B. A.) 

31 Maart 1915. -BESLUIT, tot·vaststellihg van 
een 'nieuwen uiterlijken vorm voor de
zilverbons van twee en eeh halven gulden, 
tot bepaling van de hoeveelheid der-- uit 
te geven zilverboris_ van dien vorm en· tot 
bepaling van het tijdstip en de - wijze,-

'. waarop de zilverbcins van. / 1 en van 
f 2,50 van den '.ouden vorm worden · inge~ 
trokken. S. 17 4. • 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiiin van den 26sten Maart 1915, n°. ll8, 
Generale Thesaurie, en van Waterstaat van den 
30sten Maart 1915, n°. 20, Afd. Posterijen en 
Telegrafie ; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 377), tot uitgifte :van · zilverbons en 
Ons besluit van 6 Augustus 1914 (Staatsblatl, 
n°. 378), zooals dat is g~wijzigd bij Ons besluit 
van 1 September 1914 (Staatsblad n°. 439) ; 

-Hebben goedgevonden en verstaan .te 
bepalen: 
Art. 1. De uiter!ijke vorm van de zilverbons 

van twee en een halven gulden, is de volgende : 

,, Serie..... . · ZILVERBON . No ..... , 

,,Groot TWEE EN EEN HALVE GULDEN 

,,Wordt ter betaling aangenomen door_ de 
Nederlandsche Bank en aan alle Rijkskantoren. 

,,Inwisselbaar in zilv'er na aankondiging. 
Geregistreerd 19 

De Agent van het Miriisterie De 111.inister van 
van Financien, Financien, 

WETTIG BETAALMIDDEL." 

Deze woorden, in zwarte kleur gedrukt, zijn 
omgeven door een in blauwen kleur gedrukten 
kunstrand, waarin voorkomt : 
aan de bovenzijde, de woorden : 

,,KONINKRIJK DER NEDERLANDEN" 

aan de onderzijde, de woorden : 
,,Het namaken of vervalscheri van zilverbons· 

met het oogmerk om. die als echt en onver
valscht uit te geven of te doen uitgeven wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
riegen j aren." 

in de vier hoeken het getal : ,,2,50". 
In het midden van de bong wordt onder den 

zwarten tekst in donker blauwe kleur met. 
open cursieve. cijfers .gedrukt : 

2,50 
Het geheel_is gedrukt op een aan. alle zijden 

afloopenden, licht blauwen gefigureerden· onder- • 
grond, waarin met uitgespaarde cijfers 2,50 staat. 
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De .aehterzijde der bons wordt niet bedruk'i. 
De bons worden .gedrukt op waardepapier 

. van ten naastenbij acht .bij twaalf centimeters, 
waarin · het watermerk 2,50 vocirkomt. Zij 

· worden voorzien van den stenipel der hand
teekening van Onzen · Minister van Financieri 
en van dien der handteekening van den Agerit 
van het Ministerie van Financien te Amsterdam. 

2. Naar gelang daaraan de· behoefte blijkt 
te bestaan · zullen worden uitgegeven vier 
millioen zilverbons van twee en eeh halven 
gulden van den· in artikel 1 omschreven uiter
lijk.cm vorm, vertegenwoordigende een kapitaal 
van tien millioen gulden. . 

8. De zilverbons van / 1 en / 2,50 van den 
vorm, omschreven in ons besluit van 6 Augustus 
1914 (Staatsblad n°: ·378), zooals dat is gewijzigd 
bij Ons besluit van 1 September 1914 (Staats-

- blad n°. 439), wordeh ingetl'Okken: op. 6 April 
1915. . 

4. Tot 15 April 1915 zullen de in het vorig 
artikel be4oelde zilverbons aan de kantoren der 
betaalmeesters en van de ontvangers der 
directe belastingen alsniede ·aan- de postkantore~ 
(met inbegrip van de bijkantoren) tot elk
bedrag tegen wettig betaalmiddel kurinen 
worden ingewisseld. · 

. Onze Ministers van Financien en vari Water-
, staat zijn • bela,st met de uitvoering van dit 

besluit; dat in het. Staatsblad en in· de Staats
courant zal worden geplaatst. : 

's Gravenhage, den 3lsten Maart 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, TREUB. 
De M_inister van Water.staat, C. L]!LY. 

(Uitgeg. l April 1915.) 

1 April 1915. · BESLUJT, boudende verbod van 
uitvoer van zachtegele en groene zeep. S. 175. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat bet in het belang van den 

- Staat noodig is, ·den uitvoer van zachte gele en 
grbene zeep te verbieden ; 
-•Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats

blad n°. 344); 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en v_an Landbouw, 
Nijverheid: en Handel van 30 Maart 1915, 
KaMnet, Litt. P 38 ; 

··Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Maart 1915., n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers·van 31 Maart 1915, Kabinet, 
Litt. D39 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan:.te be
palen :' 
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. Eenig artike.Z. _ 
De uitvoer van zachte gele en groene zeep is 

verboden van deri. dag der afkondiging van dit 
Besluit. • 

'Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen .of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. · 

On'ze .Ministers van Oorlog, .van Finartciiin 
en van Landbouw, Nijverheid en· Handel zijn; -
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
ui'tvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblaa 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift. zal 
worden gezonden aan deri Raad van State. · 

's Gra~enhage, den lsteri April 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van .Oorlog, BoSBOOM. 
De Minister van Financii!n, TREUB. 

De 111in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
• POSTHUMA.•· 

(Uitgeg. 1 '.April 1915.) · 

l April 1915. BEsLUIT, betreffende de vast~ 
stelling van jaarwedden voor onderwijzend 
personeel aan openbare lagere schol'en tij
dens m·obilisatie. 

WIJ WILHELMINA, _ENZ: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. C. M, STEYNIS; onderwijzer·aan,de 1°·ope11-

. bare lagere school te Nieuw-Lekkerland, 'tegen 
het: besluh van Gedep. ·Staten van Zuid-Hol
land ya·n-6 October 19i4, B. n°. 2060 (4• afd.) 
G. S. n° .. 22, waarbiJ goedkeuring·is verleend 
aan het besl;:iit' van den Raad der gemeente 
Nieuw-Lekkerland. van 25 "September 1914, tot 
wijziging :van de verordening, regele.nde de 
jaarwedden van de hoofden- en het verder on
derwij>1end personeel der open bare lagere scho
len in die gemeentP; 

Den Raad van State; Afdeeling voor de ge. 
schillei:t van bestuur, gehoord, advies van 17,. 
.Maart l\H5, n°. 34; 

Op de voordracht van ·Onzen Minister van· 
Staat, Minister van·Binnenlandsche Zaken va11 
30 Maart 1915, n°; 3814, afd .. · Onderwijs; 

Overwegende: dat . de artt. 11 en Ubis der 
verorden,ing v66r de wijziging,luidden als volgt: 

Art. 11. Onderwijzers die krachtens art. 185 
der. Grondwet, krachtens ·art." 80 of 81 der• 
Militiewet of krachtens art. 11, llbis of llter. 
der Landweerwet · onder de wapenen of. in. 
werkelijken die

0

nst zijn, genieten -verlof met 
behoud van jaarwedde, ten ware in een der 
gevallen vermeld in de genoemde artikelen 185; 
81, llbis of llter, de afwezigbeid uit de school 
!anger moch_t. duren da:ri een jaar, in welk ge' 
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val ·. de jaarwedde slechts gedurende een jaar 
wordt uitgekeerd; 

Art. llbis. Onderwijzers, die zich verbon-
. .den hebben bij het reservekader en die in wer

kelijken dienst komen krachtens art. 5, 1°., 
2°. en -4°., der wet voor het reserve-personeel 
-der Landmacht 1905, genieten eveneens v.erlof 
met behoud van _jaarwedde, ten ware in de 
.gevallen, vermeld onder 1°. en.2°. van genoemd 
wetsartikel, de afwezigheid uit de. sch·ool .!an
ger mocht duren dan een jaar, in welk geval 

." .de jaarwedde slechts gedurende een jaar wordt 
•uitgekeerd; 

dat de Raad bij besluit van 25 September 
1914 heeft_ besloten aan art. Ilbis der veror
<lening eene tweede alinea toe te voegen, lui
.dende als volgt : 

De wedden worden slechts voor een deel en 
naar de_n. volgenden maatstaf behouden, wan
neer de. totaal-inkomsten uit militaire dienst
betrekking gevoegd bij hef; bedrag der wedde 
~ls_ onderwijzer; het bedrag der onderwijzers-. 
wedde met meer dan f 200.- overtreffen. 

Is -zulks we! het geval, dan wordt slechts 
ter erkenning van de instandhouding van. het 
<lienstverband, de vcilg_ende maatstaf, voor ver
goecling vastgesteld : 

Meerdere inkomsten dan wedde : 
/201 tot-f400f4.- per week,1208 'sjaars; 
j' 401 ,tot f 600f 3.50 per week,f 182 's jaars; 
f 601 tot f 800f 3.~ per week, j _156 's jaars; 
:f 801 totf 1000/ 2.50 per ·week,f 130 's jaars; 
f 1001 .en_ daarenboven f 2.- per week, 

. f 104 's jaars; 
Bovenclien worden ·de bijdragen voor het 

pcmsioen door de gemeente betaald. Deze re
geling treedt in werk:ing den vijfden dag na de 
goeclkeuring van Heeren Gedep. Staten clezer
provincie ; . 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat in 
'abnormale tijdsornstandigheden ook abnorrnale 
gevolgen van bestaande regelingen dienen te 
worden onder de oogen gezien en waa~ noodig 

. tot het juiste stand punt teruggebracht; dat cie 
onderwijzer ANTON CoRNELIS JU.ARIE STEYNIS 
der ge!)'}eente--(1° openbare school) als reserve
offiqier ·der v<,sting-artillerie in dienst (gerno
biliseerde troepen) is sinds 1 Augustus .1,914 en 
als wedde,•, beloonfog of trakternent pl.rn. 
f 1100.~ 's jaars geniet, terwijl zijn wedde ad 
f 625.- 's jaars doorgaat en bovendien ·de ge
ineente fo zijn plaats eene plaatsverv;mgster 
ad f 600 's jaars heeft moeten aanstellen; dat 
art. llbis der verordening is in het leven/ge
roepen · ter ·voorkorning van schade, eventuee]· 
in -hun inkomen. te lijden door opkornst onder 

de w_apen·en en nu, waar ieder. ander door de 
plichten voor _het algerneen b\) lang opgelegd 
-of tengevolge daarvan zich ziet bezwaard of· 
gesch_aad, hem een groot financieel voordee~ 
komt-en de gemeente hem _steeds op zee; iege
moetkomende wijze bij zijn dienstvervulling is 
tegemoet gekornen; 

dat-.Gedep. Staten bij besluit van 6 October 
1914, B. no. 2060 (4e afd.) G. S. n°. -22, het 
raadsbesluit hebben goedgekeurcl-; 

dat van het besluit van Gedep .. Staten A. 
c. lVL SnJYNiS bij On's in beroep is gekornen, 
aanvoerende, dar art .. llbis der verordening 
in dier voege is gewijzigd, dat hem nu in 
plaats van de voile jaarwedde claarvan slechts 
f 104.- 's jaars ,vermeerderd met de pensioens
bijdrage, wordt uitbetaald; dat hij bij _zijne 
benoeming tot onderwijzer te.Nieuw-Lekkerland 
reeds. bij' het reserve-1!:ader was _verbonden; ·dat 
hij, mede vanwege de bepaling nit de salaris
·v.erordening die volle wedde waarborgde bij 
opkomst onc1er de wapenen voor h~t -rese_rve-. 
personeel, de benoeming te Nieuw-Lekkerland 
aanvaardde; dat hij met recht kon verwacbten 
dat bij het aanbreken van omstandigheden in 
de verordening voorzie'n · de regeling daarvoor 
vastgesield zou geldig blijven: -dat:)lij mitsdien 
terzijdestelling van de voor zijne··positie gun
stiger regeling van h_et vroeg~r.e art. llbis een 
onbillijkheid ach t ; 

Overwegende: clat de wijziging, qoor den 
Raad. in de verordening gebracht noch onwet
tig, noch onbillijk moet_ worden geacht en 
Gedep. Staten_ dus terecht geen grond heb
ben -gevonden daaraan de goec!keuring te ont
houden; 

Gezien de · wet tot .regeling van. het lager 
onderwijs ; _ 

Hebben goedgevonden ep ve_rstaan: 
· het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsch·e Zakeri. is 

belast enz. (W_- v. _D. B, A.; 

l April 1915. MISSIVE van den· Minister van 
Financien · aan de Gedeputeerde Staten, 

--·beti-effende de ·raden van beroep voor de 
directe belastingen. 

Ingevolge het ·bepaalde.'bij art. 67 der Wet 
op de Inkornstenbelasting 1914 zuUen door 

· Uw college v66r l Mei e.k. rno.eten worden 
benoemcl vie'r leden in elk der commissien van 
aanslag voor de inkomstenbelasting,, wier 
standplaats in Uwe provincie is gelegen. 

Ten aanzien ·van het ressort en de standplaats 
van iedere commissie moge worden verwezen 
naar artikel 66 der voori:nelde wet en artikel 
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:! van het Koninklijk besluit van 20 Maart 1915 
(Btaatsblad n•. 159). Ik ~ou het op pr_ijs stell~n 
van de door Uw college_te doene berioemingen 
te zijner tijd mededeeling te mogen ontvangen. 

Voorts h'eb ik de eer Uw college uit te noo
digen, om de aandacht van d,e gemeentebestu
ren te vestigen op het bepaalde bij de artikelen 
f>7 tot en· met 60 der wet op de Inkomsten
belasting 1914, en, voorzooveel noudig, op het 
bepaalde bij artikel J van voormeld besluit 
van. 20 Maart 1915 en om den burgeineesters 
te verzoeken_ van door den gemeenteraad ge
dane benoemingen van leden van schattings
-0ommissien , mededeeling te doen aan den be
trokken · inspecteur der directe ·belastingen: · 

De Minister van Financien,, 
Voor den Minister,.· 

De Secretaris-Generaal, DE J0NGE. 

6 April 1915. BESLUIT, betreffende toepas~ing 
van art. 8, eerste lid der Pensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913 op een amb
tenaar, die op wachtgeld is gesteld. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen 

van J. P. _MANSVELT te .Heicop bij Leerdmn, 
]aatstelijk waagmeester en ijker te 's-Gravenhage / 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 24'October 1914, 
n° 11 ·· · 

Den' Raad van State;' A.fdeeling voor de Ge-. 
schillen van Bestuur, gehoord, ad vies van den 
17 Maart 1915·, n°. 26; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 31 Maart 1915, n°. 36, Afdee
ling : Pensioenen ; · 

Overwegende : dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn voormeld advies 
Ons in overweging heeft geg'even, aan den be
langhebbende, met ingang van 25-,Januari 1914 
een jaarlijksch pensioen toe te kennen van 
f 823.-.-, daarbij aanvoerende, dat hij bij besluit 
van Burgemeester en Wethouders van 's-Gra
venhage van 23 Januari 1914; n°. 639/129, af
deeling F., inet inganp; van 25 Januari 1914 
eervol is ontslagen; dat hij van 1 Augustus 1911 
tot en met 24 Januari 1914 op wachtgeld is ge
steld geweest wegens opheffing van zijne be-· 
trekking, zoodat hij als gemeente-ambtenaar· 
krachtens de pensioenwet vo~r de gem'eente-

.. ambtenaren ·1913 niet in werkelijken dienst is 
geweest en dim1tengevolge geen die~sttijd als 
bedoeld in art. 15a dier wet kan aanwijzen; dat 
zijn diensttijcl bedoeld in art. 15b van evenge
melde wet, na aftrek van het tijdvak van 1 Au
gustus 1911 tot en met ultimo September 1913, 

dat hij niet in werkelijken dienst is geweest, . 
van 36 jaren en,8 maanden, vereenigd met den 
overigen, volgerii art. 15d dier wet; juncto arti
kel 14a der Burgerlijke Pensioenwet in aanmer
king komenderi burgerlijken dienst van 2j'aren 
en 2 maanden, een tijdvak uitrnaakt van 38 jaren 
en 10 maanden; dat hij, geboren 25 'J anuari 
1849, den leeftijd van 6/i jaren heeft bereikt; 
dat zijn pensioensgrondslag van 1 October 1913 
tot en met 24 J anuari 1914, f 1300.- en de ge
durende het tijdvak van 25 November 1906 tot 
en met ultimo December 1907, van ] Januari 
1908 tot en met ultimo· December 1909 en van 
1 ,Januari 1910 tot en met ultimo Juli 1911 ge
noten wedden respectievelijk f 1220, f 1270 en 
f 1300 per jaar hebben bedragen, zoodat over
eenkornstig de beslissing betreffende de ·bereke. 
ning der in art. 8, 1• lid.der Pensioenwet voo:r 
de gemeente-ainbtenaren 1913 bedoelde middel
som. genornen bij. Kon. Besluit van 21 Juli 
1914, n°. 40, 1/ 60• deel van •die middelsom ad 
f 1270.40 bedraagt f 21.171/ 3 ; dat :de aanvrage 
is ingediend binnen een jaar na het tijdstip 
waarop het recht op pensioe,n werd·verkregen; 
dat bij de berekenhig der sub 4° bedoelde mid
delsom is aangenomen, dat de-pensioensgrond
slag van den belanghebbende gedurende het 
tijdvak van 1 October 1913 tot en ·met 24 Ja
nuari 1914. op f1300 behoort te worden vastge- . 
steld, omdat hij - ware hij destijds in werke
lijken dienst geweest - gedurende dien tijd de 
jaarwedde ZOU hebben g'enoten, welk'laatstelijk, 
alvorens hem op 1 Augustus 1911 wachtgeld 

· werd verleend, aan zijne betrekking was ver
bonden; weshalve de Pensioenraad van oordeel 
is, dat .hij volgens · de artt. 3c · en 15b en d der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913, juncto art. 14a der Burge~lijke Pensioen
wet, recht heeft op een j::,ensioen van f 822.23; 

dat Onze Minister van ·Financien zich met 
het ad vies van den Perisioenraad niet kan ver
eenigen, daar de,a.dressant, op grond van art. 2 
der 's-Gravenhaagsche verordenfog op het ver
leenen van wachtgeld aan ambtenaren der ge
meente, geacht moet· worclen na met ingang. 

·van 1 Augustu~ 1911 op wacbtgeld te zijn ge
steld, als waagmeester en ijker in. dienst der 
gemeente te zijn. gebleven; dat de in a_rt. 8, 
1• lid der Pensioenwet voor _de gerheente
ambtenaren 1913 bedoelde middelsoin dus moet 
berekend. worden naar hetgeen hem van 1 Oc
tober 1913 tot 25 Januari 1914 in die betrekking 
tot pensioensgrondslag heeft gestrekt en naar 
de wedde die gedurende heUijdvak van 25 Ja-,· 
nuari.1909 tot !.'October 1913 aari-dat.ainbt was 
verbonden; ,dat die.wedde van 25.·Januari 1909 
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tot.I Januari 1910/1270 en van 1 Januari 1910 
tot 1 October 1913/1300 bedroeg; dat bedoelde 
middelsom dus f.1294.40 en 1/ 60• deel hiervan 
f 2i.571/ 3 bedraagt; ·aat de adressant dus over 
een diensttijd van 38 jaren en 10 maanden recht 
heeft op een pensioen van f 838 ; _ 

Overwegende dat het door· Onzen .Minister 
aangevoerde juist is ; · 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 191_3; 

Hebben ·goedgevonden en verstaan : 
aan J. ·P. MANSVELT te Heicop bij Leerdam, 

laatstelijk ·:waagmeester en ijker te 's-Gravenhage, 
met ingang van 25 Januari 1914 een jaarlijksch 
pensiben toe te kennen van f 838.-.· 

Onze .1\'Iin1ster van :B'inancien is belast enz. 
(W. v. D. B. A.) 

6 Api·il 1915: MISSIVE van d~n Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
·oommissarissen der Koningin in de pro, 
•vincien · betreffende het opmaken van aan
vragen · om d~charge en rekening en ver
antwoording in zake veeziekte. 

Ik heb-de eer het volgende onder de aandacht 
van U H.E.G. _te brengen. 

Tengev:olge van het heerschen van mond, en 
klauwzeer wordt, gelijk U bekend is, aan .ver

. scheiden_ B1,ugemeesters voor het ter zake doen 
van uitgaven; gelden fer goede rekening ver
strekt. 

Wanneer nu bij een ziektegeval, waarvoor_ 
gelden ter goede rekening worden verstrekt, 
ook ·verkoop van vleesch plaats heeft, moet 
door den betrokken Burgemeester worden in
gezonden-, primo: eene aanvrage om deohargl:i 
voor de verantwoording van de ontvangen gel
den ter goede rekening, en secundo: eene reke, 
ning en verantwoording ter zake van de ont
:vangen gelden wegens den gebouden verkoop. 

Deze verantwoordingen (zoowel de aanvragen 
om decb arge als de rekeningen) la ten in zeer 
veel gevallen veel te wenschen over. 

Met terzijdestelling van de gegeven voor
schriften in de U bekende ,,Leidraad" worden 
zeer ·dikwijls in deze' ,, Verant woording" opge- -
nomen •al de uitgaven die in, eene ,,Aanvrage 
om. decharge" thuis behooren en omgekeerd. 
Vaak worden nitgaven in een verkeerd dienst-
jaar verantwoord, enz. · 

· Het in orde brengen van deze verantwoor,. 
dingen (aanvragim om decharge en rekeningen) 
·vereischt gelijk U H.E.G. kunt nagaan, zoowel 
aan dit Departement als aan de ·Algemeene 
Rekenkamer ontzettend veel -tijd, niet alleen 
voor het uitzoeken van de bescheiden,· doch 

ook.voor de daaruit noodwendig voortvloeiende 
correspondentie. Veelal is het in orde brengen 
zeer lastig, omdat in vele gevalleu ook stor
tingen plaats hebben, soms nog wel van be, 
dragen die in 't geheel niet of slechts ten deele 
behoefden te worden gestort. 

-Een en- ander werkt belemmerend op· den 
goeden gang van zaken aan ·de beide genoemde 
administratien die inet het .nazien zijn belast. 

Dit kan evenwel voorkomei:t worden wanneer 
zij, die op de secretarien der gemeenten belast 
zijn ~et het·opmaken de~ betreffende stukken, 
goede nota nemen •.van . hetgeen daaromtrent
VOClrkomt in de ,,Leidraad" die tot dat doel is 
samengesteld. Bedoelde personen moeten zich 
goed rekenschap geven, wat in eene aanvrage 
om decharge moet verantwoo_rd wor\ien en wat 
in erne rekening en verantwoording. Zij moetev. 
'zich goed indenken dat eene aanvrage om de
-charge en eene rekening en· verantwoording 
twee geheel verschillende handelingen bevatten. 
Eene aanvrage ori:l decharge dient toch tot het 
verantwoorden van gelden, die ten laste va:ri de 
begrooting moeten verevend worden, terwijl 
eene rekening .en verantwoording moet be
vatten de verantwoording van de ontvangen 
gelden wegens_ ·een verkoop, dus. van gelden, 
die onder de middelen moeten verantwoord 
worden; het -moet hen duidelijk zijn, dat het 
een eerste eisch is dat ,deze twee zaken derhalve 
goed uit elkaar worden gehouden. Verder wordt 
ook zeer dikwijls geeu acht geslagen op hetsteeds 
gedaan_ verzoek om de aanvragen om decharge 
niet rechtstreeks naar de ·Algemeene Reken
kamer te-zenden, doch do.or tusschenkomst van 
dit Departement. Dit heeft uitteraardonnoodig 
heen en weer zende~ van stukken tengevolge. 

Ik zou het derhalve op hoogen prijs stellen; 
dat de Burgemeesters.in Uw gewest Uwerzijds 
worden. aangeschreven aan deze materie hunne 
bijzondere aandacht te schenken door de be
trokken secretarie-ambtenaren met den meesten 
nadruk er op te wijzen, dat zij de-betreffende· 
stukken met meerdere zorg en kennis van zaken 
moeten opmaken als zij thans doen. Wanneer. 
ziJ dit doen wordt veel werk:voorkomei:t, zoowel 
hier a_ls op .de ·betrokken secretarieen, waar alles 
ten slotte weer terecht komt om te worden ge-. 
wijzigd. 

Ik houd mij aanbevolen in deze op Uwe ge-: 
waardeerde- medewerking". te .mogen.,rekenen .. 

De Min. van Landbouw, Ni;jverheid en Handel; 

Voor den Minister, 

De Secretai·is-G~neraal, V.ERSTEE(:I. 
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6 · April 1915. ARREST van den Hoogen Raad. 
De ·vatbaarheid voor hooger ber_oep.hangt 

af van de straf, die in het algemeen tegen 
het telaste gelegde is bedreigd en niet van 
die, welke in een gegeven geval zou.kun
nen · worden opgelegd. (Aldus de vaste 
rechtspraak.) · 

Daar tegen de overtreding van art. 2 in 
verband met art. 15 der J achtwet ook de 
bijkomende straf van verbeurdverklaring 
is bedreigd, is een ter zake van die over•• 
treding gewez~n vonnis voor hooger be; 
roep· vatbaar. 

De Officier van Justitie bij .de Rechtbank 
te Assen en IJ. B., oud 47 jaar, koopman, 
wonende te Rotterdam, geboren te Bolde, ,zijn 

· requiranten van cassatie tegen een vonnis van 
qeze Rechtbank van den 18 Jan.1915, waarbij 
de tweede requirant niet,ontvankelijk is ver
klaard in zijn hooger beroep van het tegen 
hem op 20 Nov. 1914 door den Kantonrechter 
te Assen· op tegenspraak gewezen vonnis, 
waarbij hij als sehuldig aan: ,,het bejagen van 
eens anders grond zonder te zijn voorzien van 
eim sehriftelijk bewijs van vergunningen van 
den eigenaar of rechthebbende", met toepas
sing van .de artt. 2, 15 en 40 der J agtwet, de 
aitt. 23 en 91 Strafr., is veroordeeld. tot eene 
geldboete van f 3 en vervangende hechtenis 
van twee dagen. 

N adat was gehoord het verslag van den 
raadsheer HESSE, heeft, de adv.-gen. TAK de 
volgende conclusie genomen : 

Edele .Hooq Achtbare Heeren! 

Overeenkomstig de tenlastelegging werd bij 
vonnis• v:an den .Kantonreehter te Assen van 
20 Nov. jl. ten aanzien van requirarit tevens 
gerequireerde als wettig en overtuigend be
wezen aangenomen met diens schuld daaraan : 
,,dat hij, den· 12 Sept. 1914, te ongeveer zeven 
uur in den voormiddag, heeft gejaagd in het 
jaehtveld te Grolloo, gemeente Rolde, op een 
perceel grond, .toebehoorende aan J. L., alwaar 
hij in jagende houding met een geweer zich 
heeft bevonden; terwijl hij niet voorzien was 
van een se_hriftelijk bewijs_van vergunning van 
den eigenaar of jachtrechthebbende · op . be
doelden gro'nd, om dien grond te mogen be
jagen". Deswege schuldig bevonden aaft : ,,Het 
bejagen van eens anders grond, zonder voor
zien te zijn van een schriftelijk bewijs van 
vergunning van den eigenaar of rechthebbende': 
en veroordeeld in eene geldboete van f 3 sub
sidiair twee dagen hechtenis; zag hij zijn.tijdig· 
tegen genoe~de beslissing aangeteekend hooger 

' ' 

beroep door de Arrond.-Rechtbank te Assen 
op 18 Jan. jl. niet-ontvankelijk ,verklaard, daar 
slechts eene gel0:boete van ten hoogste f 20 
in art. 40 der J agtwet tegen gemeld feit zo.u 
zijn bedrei'gd. 

Deze uitspraak schijnt mij onjuist. lmmers 
het ten laste gelegde feit valt onder de straf
bepaling van art. 40 der J agtwet; terwijl bij 
art. 45c dier wet daarop als b.ijkomende straf 
is bedreigd .verbeurte ten ·behoeve'van!s •Rijks 
schatkist van het onwettig gevangen wild. Het 
feit is . derhal ve bedreigd met eene ander·e straf 
dan ten hoogste f 25, zoodat liier van toepas-• 
sing was de regel van art. 44, 2• lid der. Wet 
op de 'R. 0., zonder dat hierop van invloed 
zijn kon, dat bij het niet bemachtigen van 
wild ook geene verbenrdverklaring daarvan 
vie! nit te spreken, omdat ter beoordeeling der · 
vatbaarheid van een vonnis voor hooger be
roep uitsluitend in aanmerking komt de straf, 
waarmede het feit, zooals het is ten taste ge
legd, is bedreigd· en niet de straf, die naar 
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting 
in een gegeven geval zou kunnen worden toe
gepast. 

Ik-acht h_ierdoor geschonden, gelijk door den 
Heer Officier van. Justitie in zijne memorie is 
gesteld, !!rt. 44 der Wet op· de R. 0: in ver
band met de reeds genoemde artikelen der: 
J agtwet en de artt. 228, 256 · en 257 Strafv; en 
eoncludeer mitsdien tot vernietiging der- be
slissii:Jg van·v.oornoemde -Recht bank van 18 Jan.· 
jl. en voorts, krachtens art. 105 der Wet op 
de R. 0., tot ontvankelijkverklaring van het 
hooger beroep· en· terugwijzing der zaak naar 
gemelde Rechtbank, ten eincle haar ·verder op 
tegenspraak te .berechten en af te doen. 

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

eersten requil'llnt voorgesteld bij memorie, · 
luidende: zie conclusie adv.-gen.; 

Overwegende, dat .den tweeden requirant bij 
inleidende dagvaarding is ten taste gelegd : 
dat hij den 12 Sept. 1914, te ongeveer 7 uur 
in den voormiddag, heeft gejaagd in het jacht
veld te Grolloo, gemeente Rolde, op een per
ceel grond toebehoorende aan J. S., althans 
aan een ander ci1m aan hem, beklaagde, alwaar 
hij in jagende houding met eell' geweer zich 
heeft bevonden, terwijl hij niet .voorzien was 
van .een schriftelijk bewijs van vergunning van 
den· eigenaar of jachtrechthebbende op be
doelden grond om dien grond te mogen be
jagen ; 

0. dat· dit ten taste· gelegde en beklaagdes 
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schuld daaraan;: met dien verstande, dat het 2 Augustus 1914, n°. 1, verleende machtiging' 
, bedoelde perceel· toebehoorde aan J. S., bij tot oproeping· in werkelijken dienst van tot . 

voormeld vonnis van den- Kantonrechter is · den landstorm b
0

ehoorende dienstplichtigen 
bewezen verklaard rnet qualificatie en straf,, van kracht is, de bepalingen nopens de rang
oplegging · als gezegd, terwijl de veroordeelde schikking en bezoldiging van de gezaghebbenden ,. 
in het. da~rtegen door hem ingestelde hooger van· den laridstorm te verruimen en het maxi,
beroep bij_ het .bestreden vonnis niet-ontvanke- rnurri-bedrag der vergoeding, welke op grond 
lijk is· verklaard, op grond dat het ten laste van art. 9 der Landstormwet wort;!t toegekend, 
gelegde slechts -strafbaar is met een boete van te verhoogen ter zake van den werkelijken 
ten hoogste f 20 en des Ka~tonrechters vonnis dienst, welke wordt vervuld door tot den 
dus niet voor hooger beroep vatbaar was ; landstorm , behoorende dienstplichtigen van 

dat ·tegen deze beslissing de beroepen in deri militieplichtigen leeftijd of .daaromtrent ; 
cassatie zijn gericht; Hehben goedgevonden en verst·aah te 
- 0. hieromtrent: bep.alen, dat zoolang de· bij Ons besluit vari 

dat op de blijkbaar hier bedoelde 6vertre- 2 Augus'tus 1914, n°. l, verleende machtiging 
ding -van· art. 2 in verband met art. 15 der om tot den landstorm _ behoorende dienstplich
J agtwet, ingevolge art. 40 dezer wet, niet tige~- tot. werkelijken die~st te doen oproepen, 
alleen een boete _van ten hoogste f 20, maar niet·. buiten verdere werking wordt gesteld, 
daa~enboven krachtens art. 45c dezer Wet de , ten aanzieu van de artikelen 24 en 28 van br::' 

bijkomende straf van verbeurdverklaring van Landstormbesluit de volgende wijzigingen van 
bepaalde . voorwerpen is gesteld, zoodat nog kracht zijn, 
een· andere straf is bedreigd dan geldboete van Art. 24. In het derde lid vervalt het woord 
ten hoogste-_ f 25 en derhalve de regel van· ,,steeds". 
art. 44 der Wet op de R. _O. en niet de uit- · Aan het artikel wordt een lid toegevoegd; 
zondering van' toepassing is ; - terwijl de vat
baarheid voor hooger beroep afhangt van de 
straf; die in het algemeen · tegen het ten laste 
gelegde is bedreigd, en niet van die,. welke in 
een gegeven geval zou kunnen worden opge
legd; ' 
· 0. da't hieruit volgt, dat de beroepen in· 
cassatie zijn ·gegrond en het bestreden vonnis 
dient te worden vernietigd ; 

V.erni_etigt het vo;:mis van de Arrond.:Recht- · 
bank te Assen van 18 Jan·. 1915 hiervoren 
vermeld ;· 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Verklaart het booger beroep ontvankelijk: 
Wijst de zaak naar gemelde Rechtbank terug 

ten einde op het bestaand hooger beroep ver
der te- berechten en af.te doen. 

(W. Y .. 'T R.) 

. 8 April 1915. BESLUIT, tot tijdelijke wijziging 
en aanvulling van eenige bepalingen van 
het Landstormbesluit (Staatsblad 1913, · 
no. 273). S. 176. 

'WI{ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Oorlog en van Marine, 
van- 29 l\faart 1915, Afdeeling Dienstplicht 
n°. 794 L., en van_ 31 ·Maart 1915, Afdeeling B, 
n°. 30; 

Overwegende, dat het wenschelijk is; om voor 
den duur, waarover de bij. Ons Besluit van 

.luidende: 
;,5. In bijzondere ·gevallen- kunnen Onze 

Ministers van Oorlog en van Marine, ieder voor 
zooveel hem betreft, doen afwijken van de· 
bepalingen van het derde en van het vierde 
lid, indien die Ministers zulks. wegens de 
belangen van den dienst en van de ge
zaghebbenden van den landstorm noodig 
achten." 

Art. 28. In het eerste lid wordt voor 
,,/ 1.00" gelezen: ,,/ 1.50". 

In hetzelfde lid vervallen de woorden 
,,26ste levensjaar, ten hoogste / 1.50 per dag, 
als hij in het jaar van zijn verblijf in werkelijken 
dienst het". 

Onze. Ministers van Omlog en van Marine 
zijn, iede~ .voor zooveel hem betreft; belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het Stants- · 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal word.-en gezonden a.an _de Algemeene Reken-
kamer. · · 

's Gra,venhage, den 8sten April 1915. 

WILHELMINA .. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 10 April 1915.) 

8 April 1915. BESLUIT, boudende verbod van 
uitvoer van in stukken gesneden of fijn• 
g·emaakte aardappelen, alsmede van afval
i·an aardappelen. S. 177. · 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, ·den uitvoer van in stukken 
gesneden, of fijn gemaakte aardappelen, als
mede van afva.l van aardappelen te ver.-
bieden; · 

Gezien de wet van 3 Augu~tus 1914 (Staats
blad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze l\,iinisters van 
Oorlog, van Financiiin en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 25 Maart 1915; 
Kabinet, Litt. p 36 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1915,' n°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister3 van 8 April 1915, Kabinet, 
Litt. V40 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: · 

Eenig artikel. 

De uitvoer van hi stukken gesneden, of fijn 
gemaakte aardappelen, alsmede van afval van 
aardappelen is verboden van den dag der 
afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen ·of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
b/,ad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den_ Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 8sten April, 1915: 

WILHELMINA. 

De 1Ylinister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Financien, TREUB. 

De- .Min .. van .Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 8 April 1915.) 

8 Api·il 1915. BESLUIT, boudende beslissing 
dat een raadsbesluit betreffende het in ge
bruik geven van geme·ente-eigendommen 
ten publieken d_ienst bestemd, niet is een 
besluit omtrent tet verhuren, verpachten 
of op and.ere wijze in gebruik geven van 
ge~eente-eigendommen, als bedoeld in 
artt. 138 en 194 litt. e der Gemeentewet, 
en is· .derbalve niet aan de goedkeuring 
~an Gedep. Staten onderworpen. 

WIJ WILHELMINA, EKZ. 

Beschikkende ·op' het beroep, ingesteld door· 
den Raad der gemeente Zutphen tegen bet be
sluit van Gedep. Staten van Gelder/and van· 
2 September 1914, n°. 26, waarbij goedkeuring· 
is ontbouden aan het besluit van dien Raad van 
2 Maart_ 1914, n°. 60, tot vaststelling van eene· 
verordening, regelende bet ~ebruik van school--
Jokalen voor particuliere- lessen ; . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scbillen van Bestuur, gehoord, advies van, 
24 Februari 1915, no. l ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, ll'1in-ister van Binneniandsche Zaken van 
1 April 1915, n°. 1683, afdeeling Binnenlandsch 
bestuur; ' 
. Overwegende: dat artikel l der bovenge
noemde verordening luidt als volgt: 

,,Onverminderd bet bepaalde in het tweede 
lid van art. 22 der wet tot regeling van het. 
Jager onderwijs, kunnen de lokalen in gemeen
telijke inrichtingen voor onderwijs. alsmede de 
daarin aanwezige µieubelen en toestellen, op 
aanvruge, kracbtens door· 'Burgemeester en. 
Wetbouders verleende vergunriing, - de be-
trokkon .commissie van Toezicbt of van Bij
stand, geboor.d - op tijdstippen, waarop deze 
Jokalen niet voor· den gen1eentelijken-dienst be
noodigd zijn, aan vereenigingen en particulieren 
in gebrnik worden afgestaan, voor het geven, 
van onderwijs, be9ogende godsdiensti~e, zede
lijke, verstandelijke of lichamelijke ontwikke
ling. Burgemeester en Wethouders beslissen 
wat onder ,,onderwijs" in den zin van het 
eerste lid van dit artikel verstaan wordt, of 
weigeren' de vergunning indien de omstandig
heden· dit wenschelijk maken. Van deze beslis
singen staat beroep open bij den Gemeente-
raad"; 

dat, nadat Burgemeester en W ethouders 
bovengemelde verordening ,, voor. zoo\·eel .noo-
dig" ter goedkeuring bij Gedep. Staten hadden .. 
ingezonden, Ged. Statep. bij besluit van 2 Sep
tember 1914, :ii. 0

• 26, aan de verordening de
go(ldkeuring hebben onthouden; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben uverwogen: 
dat ingevolge art. 134 in verband met art; 138 .. 
der Gemeentewet, het verhuren, verpachten of 
op.,eenige andere wijze in·gebruik geven van 
gemeente-eigendommen niet anders kan ge
schieden dan door.den Raad, die deze hem door-
de wet opgedragen taak niet aan anderen mag
overdragen; da.t.mitsdien de verordening, rege
lende het gebruik van schoollokaal vcior p_arti- · 
culiere lessen, waa1;bij aan Burgemees er en 
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Wethouders de bevoegdheid wordt toegekend 
vergunning tot het gebruik maken van school-
1okalen en van daarin aanwezige meubelen en 
toeste!len te verleenen. ir. strijd is met de boven
.aangehaalde wetsartikelen; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de ge-. 
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, onder 
verwijzing naar gronden, ontwikkeld in eene bij 
het beroepschrift gevoegde memorie va~ Burge-. 
meester en Wethouders; 

Overwegende, dat het raadsbesluit tot vast
·ste,lling van bovenbedoelde verordening, als be
treffende gemeente-eigendommen ten publieken 
dienste bestemd, niet is een besluit omtrent het 

_ verhuren, verpachten of op andere wijze in ge
·bruik geven van gemeente-eigendommen als 
bedoeld in art. 138 en 194e der Gemeentewet en 
-derhalve niet aan cle goedkeuring van Gedep. 
Staten is onderworpen ; 

Gezien cle Gemeentewet; 
Hebben goeclgevonden en verstaan_: 

. met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedep. Staten van Geld,rland van 1 Sep• 
tember 1914, n°. 26, te ,•erklaren, dat op het 
besluit van clen Raad der gemeente Zidphen 
van 2 :Maart 1914, n°. 60, tot vaststelling van 
eene verordenin11= regelende het gebruik van 
schoollokalen voor particuliere lessen, geene 
goedkeuring van Gedep. Staten wordt gevor
-derd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. D. B. A.) 

'.9 April 1915. BESLUIT, ter bevordering van 
eene -behoorlijke uitvoering in de Kolonie 
Suriname van sommige bepalingen van de 
Regtspleging . bij de Zeemagt (Gouver
nementsblad 1913, n°. 73). S. 178. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

,

1 

waarvan de gewijzigde tekst bekend is gemaakt 
bij Ons besluit van 5 September 1913 (Staats-

! blad n°. 365, Gouvernementsblad n°. 73), vast -
te stellen hetgeen volgt : 

Art. 1. Alie bevelen, vorderingen en oproe
pingen, ingevolge bepalingen van de Regts
pleging bij de Zeemagt gericht tot ingezetenen 
van de kolonie Suriname, warden, ook ten 
aanzien van de daaruit voor die ingezetenen 
voortvloeiende verplichtingen, gelijk gesteld 
met soortgelijke bevelen, vorderingen en oproe
pingen van den militairen rechter of van 
militair-rechterlijke autoriteiten in die kolonie. 

Aan die bevelen, vorderingen en oproe
pingen moat warden voldaan met inachtneming 
van de desbetreffende bepalingen van de Regts-
pleging bij de Zeemagt. ,. 

2. De missives, bedoeld in de -artikelen 79, 
80, 81, 82, 87 en 168, juncto 169, van de Regts
pleging bij de Zeemagt, warden te Paramaribo 
gericbt betzij aan den Commandant der Troepen ' 
hetzij aan het Hof van _J ustitie te Paramaribo al 
naar mate die missives in Nederland behooren 
te warden gezonden aan den Commande_erende, 
Officier of aan een Burgerlijke Regtbank en 
in een der districten van de kolonie Siiriname 
aan den districtscommissaris. 

Aan de daarbij gedane verzoeken of bevelen 
tot medebrenging wordt uitvoering gegeven · 
overeenkomstig d ~ desbetreffende voorschriften 
van genoemde Regtspleging. 

3. De beteekeningen, bedoeld in artikel 112, 
derde lid, en in artikel 168, juncto 169, van ·de 
Regtspleging bij de Zeemagt kunnen, bebalve 
door een onderofficier der zeemagt, in d~ 
kolonie Suriname geschieden door een door 
den Procureur-Generaal daartoe aangewezen 
deurwaarder of dienaar der openbare macht, 
dan wel door een door den Commandant der 
Troepen . te Paramaribo daartoe aangewezen 
onder zijne bevelen •dienenden onderofficier. 

Op de voordracbt van Onze Ministers van Deze aanwijzingen gescbieden op schriftelijk 
Kolonien, _ van Justitie en _ van Marine van verzoek. van den Fiscaal, aan wien de exploten 
12 Februari 1915, Afdeeling B, n°. 19, van van -betee~ening warden toegezonden. 
12 Februari 1915, 2de Afdeellrig A, no. 609, Voor deze beteekeningen mogen de deur
iln van 12 Februari 1915, Bureau A, n°. 8_5; waarders zoodanige kosten in rekening brengen 

- Den Raad van State gehoord. (advies van als bun in soortgelijke kolonia!e' strafzaken 
2 Maart 1915, n°. 35); toekomen. Zij zenden daartoe bunne overeen-

Gezien -bet nader rapport .van Onze •voor- komstig de in -de kolonie geldende wetgeving 
noemde Ministers. van 11 Maart 1915, Afdee- getaxeerde declaratien in duplo aan den Fiscaal 
ling B, n°. 20; 22 Maart 1915, 2de Afdeeling A, in, die voor de. betaling zorg draagt. 
n°. 681 ; en van 6 April 1915,_ Afd. B, n°. 52; 4.- De dringende en andere gerechtskosten, 

Hebben goedgevonden en verstaan : niet reeds vermold in artikel 3, warden, voor 
Ter bevordering van eene behoorlijke nit- zooveel verscbuldigd aan of ten behoeve van 

voering in de kolonie Suriname van sommige in de kolonie gevestigde of verblijvende .per
l:,epalingen. vim, de Regtspleging bij de Zeemagt,_ : son en, door den Fiscaal .berekend ingevolge 
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;en betaald overeenkomstig de voor het Hof . uitdrukkingen andere moeten worden ge
Ie:wn, · maar dan maakt ook dit woord 
,,lees" dee] der bijvoeging uit. 

van Justitie geldende voorschriften. 
5. Het binnentreden van eene woning tegen 

<len wil van den rechthebbende, bedoeld in· 
artikel 86, laatste lid, van de Regtspleging bij de 
Zeemagt, geschiedt te Paramaribo op last van 
den Procureur-Generaal en in een der districten· · 
op last van den distrfotscommissaris. Zij 
kunnen daarbij desverkiezende· tegenwoordig 

Waar volgens het ten I aste gelegde zes 
woorden zijn toegevoegd, (vgl. slot dagvaar
ding en -bewezen verklaarde, Red.) ter'.l'.ijl 
slechts v'iJf woorden als toegevoegd zijn 
vermeld, heeft de Rcchtbank ter dier zilke 
den beklaagde ten onrechte van alle rechts
vervolging m:itslagen. zijn. 

6. De Fiscaals zijn bevoegd te Suriname 
naspOl'ingen omtrent strafzaken, afa bedoeld 
in artikel 242 van de Regtspleging bij de Zeemagt, 
op te dragen ·aan de in artilrnl 8, onder 2°., 
3°., 4°., 5°. en 6°. van het bij Ons besluit van 
14· October 1910, n°. 45 (Gouvernementsblad 
1911, n°. 2), vastgestelde Wetboek van Straf- . 
vordering voor de kolonie Suriname bedoelde ' 
ambtenaren en beambten. Bij deze nasporin

Ctualificatie van J:;tet feit. (Vgl. Concl. 
0. :M.) . 

(Wet Notarisambt artt. 32 ·en 34.) 

V oorzitter : 
Jhr . .M:r. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : .M:rs. S. Gratama, A. J. L. Nijpels, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

gen wordt het bepaalde in het .laatste. lid van De Ofticier van Justttie bij de Arr.-Rechtbank 
gemeld artikel 242_ ·ook ten aanzien van ·ge- te Maastricht, requirant van cassatie tegen een 
bouwen, vaartuigen, inrichtingen of .terreinen, vonnis· der Arr.-Rechtbank aldaar van !4 Ja
wellrn onder )let militair gezag in de kolonie nuari 1915, voor zoover daarbij Mr.: L. J. 
staan, in acht genomen. v. 0., oud 73 jaar, notaris, ·geboren te Schim-

Onze Ministers van Koloniiin, van Justitie mert, wonende te Gulpen, teri aanzien van de. 
en van Marine zijn, ieder voor zoovee] hem twee eerste feiten hem bij dagvaarding ten 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, · 1aste gelegd, van alle rechtsvervolging is· ont
)letwelk in het Staatsblad' zal worden geplaatst slagen. 
en in afschrift zal worden medegedeeld aan den 1 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Raad van State en aan de Algemeene Reken-
kam,er. Ledeboer. 

's Gravenhage, den 9den April 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 

De Minister.van Justitie, 

De Minister van Marine, 

TH. B. PLEYTE. 

B. ORT. 

J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 21 April 19_15.) 

9 April 1915. ARREST van den Hoogen Raad. 
De bij art. 32 der Wet Notarisambt voor

geschreven voor-echt-erkenning is niet ver
_eischt, indien het ten bewijze der volmacht 
overgelegde stuk is een authentiek afschrift 
van ·een onderhandsche volmacht. (Van een 
buiten hct Rijk verleden volmacht was i. c. 
geeu sprake.) De beklaagde (notaris) is' dus 
terecht te.dezer zake ontslagen van rechts
vervolging. 

Alie tot de akte behoorende woorden,-die 
daarin niet zijn doorgehaald, ma!rnn dee! 
der akte nit. We! kan behalve door door
haling, ook, gelijk i. c. is geschied, door in
lassching van het woord ,,lees" worden aan
geduid, dat in plaats rnn de gebezigde 

1915. 

Bij tijdig ingediende memorie is met nit
voerige toelichting der gronden, als middel 
van cassatie voorgesteld : ,,Schending van de 
artt. 32 en -34 der Wet op het Notarisambt, 
j0 • artt. 10 en 11 der Wet van 15 April 1886 
(S. 64) en art. 216 Sv., door in stede van den 
beklaagde wegens de feiten sub 1°. en 2°. hem 
ten laste gelegd; te veroordeelen, dezen te dier 
zake van alle rechtsyervolging te ontslaan". 
'l'en aanzien van het in de eerste plaats ten·laste 
gelegde feit, is de vraag, of eeri authentiek 

· afschrift, van een voor echt erkende en aan eene 
notarieele akte gehechte onderhandsche vol
macht, moet worden voor echt erkend en ten 
blijke daarvan geteekend, alvorens gehecht te 
zijn aan de voor eenen ancleren notaris -verleden 
akte, waarbij iemand ingevolge die volmacht 
als lasthebber optrad. 

Jk kan mij geheel vereenigen met de ont
kennende ·beantwoording dezer vraag in _de 
9de en 1 Ode overweging van het bestreden 
vonnis gegeven. Art. 32 der Wet op het Ncita
risambt, heeft ·m:et de volmagten, · waarriit de 
handelende personen hunne bevoegdheid ont
leeneri, op het· oog de stukken, origineele of 

12 
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afschriften, waarop iemand zich bij eenige in de bijvoeging zijn blijven staan en dus naar 
handeling beroept, alzoo het daarbij overge- den vorm, - en daar komt het op aan, die 
legd stuli:. Aangezien nu in dit geval, dat stnk bijvoeging niet nit ·1;ijf maar nit !:en woorden 
was eene authentieke akte, was de .voor-echt- bestaat, mitsdien de in de dagvaarding en 
erkenning, welke alleen voor onderhandsche memorie van cassatie gemaakte gevolgtrekking, 
volmachten is voorgeschreven, niet gebode!l. dat· het getal der bijgevoegde woorden niet is 
Deze opvatting doet oak ;i,an de bedoeling van vermeld, mij juist voorkomt. Want al kan 
den· wetgever geheel rccht wedervaren. Want aan de Rechtbank worde_n toegegeven, dat de 
do ,,voor-echt-erkenning'' .waarvan in art. 32 bedoeling van den1 steHer der bijvoeging dui-· 
sprake is, is niet anders dan eene waarmerking delijk is iri dien zin, dat de tusschen haakjes 
van het stuk, zoodat verwisseling daarvan met geplaatste woorden ,,(gehuwd in gemeenschap 
een antler onmogelijk is, '<loch heeft geenszins met)'' niet in het zinsverband der akte be
de strekking, een oordeel van den lasthebber hoorden te warden begrepen en gelezen, de 
over rechtskracht van den inhoud van het stuk vraag, of er eene bijvoeging is, en welke, moet, 
vast te leggen ; waarmerking van authentieke niet beoordeeld warden naar de bedoeling van 
stukken zou derhalve overbodig zijn, daar deze den steller, maar naar den daaraan gegeven 
steerls te achterhalen zijn. (~Ien vcrg. Bertling; vorm. De bijvoeging maakt deel nit van de 
Wet op het Notarisambt bl. 268 vlg., 278/79; akte en wil men nit de bijvoeging woorden doen 
Spr"nger v. Eyk-Libourel, wetgeving op het verdwijnen·en deze door andere'doen vervangen, 
Notarisambt, bl. 276 vlg., bi. 286 noot.) clan geldt oak daarvoor wat voor elke verande-

Met betrakking tot liet feit in de twi ede. ring geldt. (Men verg. oak in. dit opzicht het 
plaats in de dagvaarding ten laste gelegd, staat aangehaald arrest van 1855, Bertling t. a. p. 
vast, aat door den beklaagde op tijd en plaats_ bi. 285 vlg.; Sprenger v. Eyk-Libourel bl. 
als bewezen is verklaard, is vcrleden eene akt(l; ·291 vlg.) 
waarin achteraan, doch v66r het, slot eene bij-. Ik acht het middel dns ten opzichte van het 
·voeging heeft.plaats gehad, lnidende: ,,(gehnwd feit sub 2 gegrond en concludeer mitsdien tot 
in gemeenschap met) laes algeheele gemeen- vernietiging · van het bestreden vonnis, <loch 
schap van goederen met'". - · alleen voorzoover daarbij het in de tweede plaats 

Art. 34 der \Vet op het Notarisambt be- ten laste gelegde en bewezen verklaard feit niet 
handelt de veranderingen en bijvoegingen die strafbaar is geoordeeld en. beklaagde te <lien 
in eene akte noodig mochten blijken en bepaalt aanzien van alle rechtsvervolging is ontslagen 
in het. laatste lid, dat. het getal der bijgevoegde, en dat de Hoage Raad. dat zal qualificeeren als : 
woorden of letters bij de bijvoeging of verande- als notaris het getal der in eene akte bijgevoegde 
ring ~al moeten word en vermeld. Van ver- woorden niet vermelden, den beklaagde daaraan 
andering kan alleen dan: sprake zijn, als woorden schuldig· zal verklaren ~ en met toepassing van 

· of letters zijn doorgehaald ,in door andere ver- de reeds in het vonnis aangehaalde artt. 34 
vangen, zooals bij Uw arrest van 8 Juni. 1855 der Wet op het Notarisambt, 10 en 11 der Wet 
(W. 1781), met een beroep op de geschiedenis van 15 April 1886 (S. 64), 23 en 62 van het 
van artt. 34 en 36 en- op de,woordkeusin laatst-· Strafwetboek den beklaagde zal veroordeelen 
genoemd artikel is beslist, waarbij clan verder tot eene boete van f 1.- met bepaling dat de 

· werd uitgemaakt ,,dat het · bezigen van het boete· bij gebreke van betaling binnen twee 
woord ,. ,,zegge" " tusschen twee wij:a:en van maanden na de uitspraak van 's Roogen Raads 
uitdrukldng, de eerst gebezigde woorden niet arrest, zal .warden vervangen door. een dag 
doet v13rdwijnen en door andere doet vervangen hechtenis. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

en mitsdien daardoor geene vera.ndering in de 
akte is gemaakt". Hetzelfde geldt clan nit 
den aard der.zaak van het in dit geval gebruikte 
wootd ,,lees", in strekking trouwens geheel 
aan ,,zegge" gelijk. 

· Nelissen; 

In de bijvoeging waarmee wij thane; te maken 
hebben.en waarin kenlijk eene vergissing heeft 
plaats gehad, die· men heeft willen herstellen, 
heeft dus naar den vorm geene verandering, 
geene wegwerking van woorden met vervanging 
door andere plaats gevondcn,_ maar daaruit 
volgt clan oak, dat alle gestelde woorden nag , 

Gelet op het middel van cassatie door den 
requirant voorgesteld bii memorie: (zie cone!. 
adv.-gen.) · 

0., dat ac1n den gerequireerde o. m. was ten 
laste gelegd en dat in het bestreden vonnis 
wettig __ en overtuigend is• bewezen verklaard, 
dat hij als notaris te Gulpen, in eene Ji,ndere 
gemeente binnen hot arrondissement Maastricht: 
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I. -op den 7 Januari 1913 heeft verleden ·en 
in minuut opgemaakt eene akte, waarbij door 
Theodoor Sporcken, -lederfabrikant te illiinchen
Gladbach en anderen vast goed onder Heerlen 
wordt verkochi en welke akte op zijn repertoire 
is geboekt onder nummer 1, volgens welke akte 
de heer Sporcken voornoemd tevens handelde 
als gemachtigde van Anthony Hooker, hotel
houder,. wonende. te ·R~ading, Pensylvania, 
Vereenigde Staten va~ Noord-Amerika, inge
volge on_derhandsche volmacht geregistreerd 
te .i\faastricht 5 Juli 1912, dee! 45, folio 45 recto 
vak 7 tegen een recht van f 1.20, welke vol
macht na voor-echt-erkencing is gehecht aan 
eene akte van publieke verkcioping verleden 
voor notaris .iVIerkell:iach te J\faastricht den 
25 Ju~i 1912, en waarvan een authentiek 
afschrift aan deze akte is vastgehecht gi\'\vorden, 
terwijl dit aangehecht afschrift niet vooraf door 
den lasthebber in tegenwoordigheid van den 
notaris en van de getuigen voor echt erkend 
en ten blijke daar.van door .alien geteekend is ; 

II. op den 7 .. Januari 1913 eene akte heeft 
verleden, waarbij, ten verzoeke van Theodoor 

· Sporcken, lederfabrikant, ~oncnde te Miinchen
Gladbach en anderen vast goed onder Heerlen 
in het openbaar worclt verkocht en . welke 
akte op zijn re;:>ertoir is geboekt onder num
mer 2, terwijl ·achteraan doch v66r het slot 
dier akte eene bijvoeging heeft plaats gehad 
luidende: ,,Wordt alhier goedgekeurd op de 
ecrste bladzijde in den tic;1clen regel van boven 
de bijvoeging · der vijf woorden (gehuwd. 'in 

· gemeenschap met) lees: ,, ,,algeheele gemeen
sehap van goederen met" " te lezen achter 
het woorcl ,, ,,in" ", zoodat cleze bijvoeging 
niet vijf <loch tien woorden omvat en het getal 
cJer bijgevoegde woorden alzoo niet is ver- ' 
meld; 

0., dat de Rechtbank deze beide feiten niet 
strafbiar geoorcleeld en· den gerequireerde te · 
dier zake van alle rechtsvervolging ontslagen 

· heeft; 
voor wat betreft het eerste feit : ,,op -grond 

dat de W!,t de voorafgaande voor-echt-erkenning, 
- behalve voor buiten het Rijk verleden vol- ·. 
machten, waarvan in deze de rede niet is -· 
alleen voorschrijft voor onderhandsche vol
machten en voormcld · ·authentiek afschrift 
niet kan geacht warden eene zoodanige vol
macht te zijn ;. 

voor :wat betr~ft het tweede feit : 
op grond dat geene verduidelijking, doch dat 

eene bepaalde uitsluiting . der voormelde 
. tusschen haakjes geplaatste. woorden was be
doeld, en dat daarbij duidelijk was te ·kennen_ 

gegeven, dat alleen de woorden ,,algeheele 
gemeenschap van goederen met" in de akte 
moesten worden bijgevoegd ; 

0. ten aanzien van .het ontslag vari rechts
_vervolging voor het eerste bewezen verklaarde 
feit: 

dat hot Je lid van art. 32 der Wet op het 
Notarisambt alleen clan voor-echt-erkenning 
van de aan de •minuut·der akte vast te hechten 
volmacht voorschrijft, als deze is een·e onder
handsche, of in geval .zij in het buitenland is 

' opgemaakt ; 
0., dat aan de minuut der akte alleen kan 

worden vastgehecht, derhalve ook alleen kan 
worden voor echt erkend, het stuk dat de ge
machtigcJe tot staving der op _hem verstrekte 
volmacht overlegt, onverschillig of, en zoo ja, 
welke bewijskracht daadwerkelijk aan dat 
stuk moet worden toegekend, daar alleen de 
partij, die met den gemachtigde handelt, te 
beoordeelen heeft, of zij genoegen wil nemen 
met hetgeen de gemachtigde ten bewijze cler 
op hem verstrekte volmacht -aanvoert; 

0., dat derhalve de gema.chtigde bij het 
tot stand komen der akte aan dat · stuk ,,zijne 
bevoegdheid ontleent", en van het antwoord 
op de vraag of dat overgelegde stuk is eene 
onderhandsche volmacht of. eene volmacht 
buiten het Rijk verleden, afhangt, ·of voor-echt
erkenning van het aan te hechten stuk wordt 
vereisch t ; · 

'O., dat nu in deze van eene akte in het 
buitenland opgemaakt de rede niet is, en dat 
het ·stuk, dat door den gemachtigde was over
gelegd en dat aan de minuut der aide moest 
worden vastgehecht, was een. av.thenlielc af
schrift, clus geen onderhandsch stuk, derhalve 
ook geene ,,onderhandsche volmacht" in den 
zin van art. 32 der Wet· op het Notarisambt; 

dat mitsdien niet aanwezig was een der 
gevallen, waarin voormeld art. 32 vooraf
gaande voor-echt-erkenning eischt ; 

0., dat er trouwens voor den wetgever geen 
aanleiding kon bestaan om, wanneer de ge
machtigde zijne bevoegdheid verklaart te 
ontleenen aan een authentiek afschrift eener 
ondorhancJsche akte van · volmacht, die onder 
de minuten• van een ander notaris berust, voor0 

echt-erkenning van dit authentiek aischrift 
te eischen, vermits reeds door de voor-echt
erkenning. der onderhandsche volmacht zelve, 
voldoende waarborg tegen het ge-.;aaa: van, 
verwisseling is gegeven ; 

0., dat mitsdiEn het middel van cassatie, 
voor . zoover gericht tegen <lit· ·dee! der uit
spraak is onaannemelijk ; 

12* 
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0. ten aanzien van het ontslag van rechts
vervolging voor het tweede bewezen verklaarde 
feit; 

dat de Rechtbank het.gegeven ontslag van 
rechtsvervolging doet steunen op de overweging, 
dat de gerequireerde, door het tusschen haakjes 
·plaatsen der woorden ,,gelmwd in geme.enschap 
met", daar achter te la ten volgen, eerst het 
woord ,,lees :" en daarna ·de vijf woorden 
,,algeheele gemeenschap van goederen met", op 
.duidel~jke wijze heeft te kennen gegev~n, dat 
de tusschen haakjes geplaatste woorden niet in 
de akte moeten warden gelezen, <loch in plaats 
daarvan de vijf woorden achter het woord 
,,lees" vermeld, en dat het niet aan redelijken 
.twijfel onderhevig is, dat in dP voor woordelijk 
gelijkluidend gcteekende afschriften dezer-akte, 

'die tusschen haakjes geplaatste woorden zouden 
moeten worclen weggelaten en in plaats daar.van 
de vijf bijgevoegde woorden ingelascht_; 

dat echter de Rechtbank - daargelaten dat 
in haar stelsel ook de mede tusschen haakjes 
geplaatste woorden ,,gehuwd in" moesten geacht 
worde~ uit de akte te zijn vervallen, - daarbij 
nit het oog verliest, dat deel der akte uitmaken 
alle _tot de akte behoorende woorden, die daarin 
niet zijn doorgehaaid, en dan ook al die niet 
doorgehaalde woorden der akte in de .daarvii,n 
voor woordelijk gelijkluidend afgegeven af
.schriften moeten voorkomen; 

0., oat wel behalve door doorhaling, ook, 
· gelijk hier is geschied, door inlassching van het 
woord ,,lees" kan warden aangeduid, dat in 
plaats van de gebezigde uitdrukkingen andere 
moeten worden gelezen, doch dat dan ook dit 
woord ,,lees" deel der bijvoeging uitmaakt, 
terwijl overigens noch de tusschen haakjes 
geplaatste woorden ,,(gehuwd in gemeenschap 
.met)", noch de woorderi ,,te lezen achter het 
woord ,, ,,in" " ~estemd wareii om aan de akte 

.te warden toegevoegd, doch alleen om aan 
te duiden, waar tusschen de toegevoegde woor
den ,,lees : in algeheele gemeenschap van goe
deren met", moesten warden geplaatst ; 

0., dat hieruit volgt, dat volgens de telaste
legging aan de akte zijn toegevoegd zes woorden 

.en slechts vijf woorden als toegevoegd zijn ver

. meld, zoodat de Rechtbank, door den gerequi
reerde ter zake van het onder 2°. ten laste 
gelegde van alle ;echtsvervolging te ontslaan, 
het 3° lid van art. 34-der aangehaalde Wet.op 
·het .Notarisambt in verband met de overige 
in het middel.aangehaalde wetsartikelen heeft 
geschonden, en derhalve voor zoover het aan
·gevoerde middel van· cassatie is gegrond ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 

te Maastricht, den 14 Januari- 1915 tegen den 
gerequireerde gewezen, _ voor zoover het tweede 
daarbij bewezen verklaarde feit niet strafbaar is 
geoordeeld en hij te dier zake van alle rechts
vervolging is ontslagen ; 

En rechtdoende ten principale krachtens 
art. 105 R. 0. en het Beleid der J ustitie ; 

Gezien art. 34 der Wet. op het Notarisambt 
van 9 Juli 1842, zooals deze wet bij · latere 
wetten is gewijzigd, de artt. 10 en 11 der Wet 
van 15 April 1886 (S. 64), en de artt. 23 
en 62 Sr.; 

Qualificeert dit feit als : 
,;het door, een notaris in eer'ie achteraan_ doch 

v66r het slot eener door hem opgemaakte akte 
geplaatste bijvoeging niet vermelden van het 
getal der bijgevoegd€, woorden" ; 

Verklaart den gerequireerde daaraan 
schuldig; 

Veroordeelt hem te dier zake tot betaling 
eener ·geldboete van een gulden ; 

Bepaalt, dat die boete, bij gebreke van 
betaling binnen twee maanden nadat dit 
arrest ·kan warden ten uitvoer gelegd, .zal 
warden vervaiigen d·oor hechtenis van een dag ; 

Verwerpt overigens het beroep. (Ned. Jur.) 

10 April 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van vliegmachines en onderdeelen 
daarvan. S.. 179. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van vliegmachines 
-en onderdeelen daarvan te verbioden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 3 Ma,art 1915, 
Kabinet, Litt. S26 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Maart 1915, ·no. 3) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 April 1915, Kabinet, 
Litt. Z41 ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen,: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van vliegmachines en onderdeelen 

daarvan is verboden van den dag der afkondi
ging van dit- Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondore gevallen daarvan 
ontheffing te doen vedeenen: 
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Onze Ministers van Oorlog, van Financien 

en van Landbouw, Nijverbeid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatRt en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenbage, den lOden April I 915. 
. WILHELMINA. 

De 1vlinister van Oorlog, BosBOOM. 
De JJ;Jinister van Financien, TREUB. 

De Min. van· Landbouw, .Nijv~rheid e~ Heindel, 
Po~-,Hu~tA. 

('Uitge(j. I0 April 1015.) 

10 April 1915. BESLUIT, boudende wijziging 
van bet verbod van uitvoer van ijzerdraad," 
prikkeldraad en andere van ijzerdraad ver

. vaarcligde artikelen, alsmede van schoppen 
en zeisen. S. 180. 

12 April 1915. BESLUIT, tot WJJziging en 
aanvulling van . bet Reglement voor bet· 
iVeduwen- en iVeezenfonds der· ··Euro-· 
peesche officieren van bet Nederlandscb
Indiscbe leger. S. 181. 

Wr.r WiLHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt ;an Onzen Minister van 

Kolonien, dd. 11 Maart 1915, Stat. Bureau, 
n°. 52; 

Den Raad van State geboord (advies van 
23- ilfaart 1915, no. 22); 

Gezien bet nader rapport van O1faen voor
noemden Minister, dd. 8 April 1915, Stat. 
Bureau, n°. 21 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het Re·glement voor bet Weduwen

.en iVeezenfonds der Europeescbe oifcieren 
van bet Nederlandscb-Indische leger, vastge
steld bij Ons besluit van 18 Juli 1913, n°. 61 
(Nederlandsch Staatsblad no. 329, Indisch 

WIJ WILHELMINA, ENZ. Staatsblad n°. 540), wordt gewijzigd en aange
vuld, zo'oals hierna· is aangegeven : 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Siaats- In ·bet elfde lid van artikel 29 vervalleri de 
blad n°. 344) ; 

woorden aan bet slot: ,,dan houdt _de nalatige Op de voordracbt van OJ1ze Ministers van 
op deelgenoot in het fonds te zijn." Oorlog, van Financien en va_n Landbouw, 

en treedt daarvoor ·in de plaats·: Nijverheid en Handel . van 31 Maart 1915, 
,,dan wordt het verschuldigde bedrag ver-Kabinet, Litt. S38 ; . 

boogd met rente naar reden van zes ten bonderd J;)en Raad van State geboord (advies van 
's jaars, gerekend van- bet einde van elk kwar-31 · Maart 1915, n°. 3) ; 

Gezie~ bet nader rapport• van Onze voor-_ taal, waarover de contributie verschuldigd is, 

I tot en met -de maand, waarin de betaling genoemde Ministers van 9 April 1915, Kabinet, schiedt. 
Litt. IJ41 ; 

,,Zoodra de betrokkene een jaar achterstallig Hebben goedgevonden en verstaan te 
is in de betaling van de contributie met de 

bepaleri: · daarvan verschenen rente, houdt hij op ·deel-Eenig artikel. 
Het artikel 1 van Ons besluit .;,.an 16 Maart genoot in bet fonds te zijn". 

2. Dit besluit rekent in· werking te zijn ge-· 1915, (Staatsblad n°. 155) wordt gelezen : 
treden op·1 Januari 1914. 

,,De uitvoer van ijzerdraad, prikkeldraad Onze Minister van Kolonien is belast met de 
! en andere van ijze1·draad vervaardigde artikelen, . 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet alsmede van schoppen en zeisen is· verboden 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan van den dag der afkondiging van dit beslu:it. • 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad Onze Ministers van Oorlog, van Financien van State. 

en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem, betreft, belast met de 's-Gravenhage, den 12den April 1915. 

WILHELMINA. uitvoering van dit Besluit,.dat in bet Staatsblad 
· :De 1Winisler mn Rolnnien, TH. B. PLEYTE. zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

(Uitgeg. 28 April 1915.) worden gezonden aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den l0den April 1915. 

WILHELMINA. 
De "1Winister van Oorlog, BoSBOOM. 

De .Minister_ van Financien, TREUB. 
De Mi·n. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
( Uitgeg. 10 April 1915.) 

12 April 1915. BESLUIT, houdende tijdelijke 
opheffing van het verbod van uitvoer van 
paardepeen. S. 182. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien .en van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel van 10 April 1915, 
Kabinet, Litt. R 42_; 
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Gezien - Ons Besluit van 24 Februari 1915 
(Staatsblad n°. 117) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het verbod van uitvoer van· paardepeen, 

uitgevaardigd · bij Ons bovengemeld Besluit, 
is tijdelijk opgeheven. 

Onze Mjnisters van Oorlog, van Finaricien en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de· uit
voering ·van dit Besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den l2den April 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, _BOSBOOM. 

De Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
. POSTHUMA. 

(Uitgeg. 13 April 1915.) 

. 13 April 1915. BESLUIT, tot nadere wijziging 
en het opnieuw vaststellen van het Regle
ment voor 's Rijks Veeartsenijscbool, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 25 Mei 
1894 (Staatsblad no, 65). S. 183. 

WrJ WIL_HELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel van 15 Fe
bruari 1915, Directie van den Landbouw, 
n°. 3758, iste Afdeeling; 

Overwegende, dat wijziging van bet Regle
!Ilent voor 's Rijks Veeartsenijschool, vast-· 
gesteld bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1894 
(Staatsblad n°. 65) en laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 10 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 404), wenscbelijk is ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1915, n°. 26); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 April 1915, Directie 
van den ·Landbouw, n°. 9666, lste Afdeeling; 

Hebb~n goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 13 van bet Reglement voor 

's Rijks- Veeartsenijscbool vervalt_. 
Art. II. Artikel 22 van genoemd Reglement 

wordt gelezen als volgt : 
,,Vrijgesteld van het afleggen van een toe

latingsexamen zijn zij; die bij een scbriftelijke 
aan den Directeur te ricbten aanvraag om toe
lating als - leerling, bebalve de· in artikel 21 
gevorderde stukken, overleggen het getuig
scbrift verkregen door -bet met goed gevolg 
afleggen van ·het eindexamen voor de· hoogere 
burgerscholen met ·vijfjarigen cursus, bedoeld 
in artikel 55 der wet van_ 2 Mei 1863 (Sfaatsblad 
n°. 50), of een getuigschrift, waaruit blijkt 

dat zij bevoegd zijn tot het afleggen van de · 
examens, bedoeld in artikel 131 der wet van· 
28 April 1876 (Staatsblad n''. 102) tot regeling 
van bet hooger onderwijs, of een getuigschrift 
van bekwaambeid tot de studie aan de tech
nische hoogeschool, bedocld in artikel 123 van 
laatstgenoemqe wet. · 

Door Ons kan op grond vau het bezit van 
andere getuigschriiten vrijste!Hng van sommige 
vakken van het toelatingsexamen, bedoeld in 
artikel 20. worden gegeven.'' · 

Art. III. De tekst va.n genoemd-Reglement, 
zooals die_ bij de Koninklijke besluiten van 
22 April 1899 (Staatsblad n°. 110), 3 Februari 
1902 (Staatsblad n°. 15), 13 Augustus 1903 
(Staatsblad n°. 255), 25 Juni 1906 (Staatsblad 
n°. 135), 21 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 228), 
10 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 404) en vol
gens de biervoorgaande artikelen I en II is 
gewijzigd en aangevuld, ·wordt opnieuw vast
gesteld door toevoeging van <lien gewijzigden 
en aangevulden tekst in zijn geheel, aan dit 
besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de, uitvoering van dit 
besluit, betwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaa~st en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 13den April 1915. 
WILHELMINA. 

/)e Min. van Landbou.w, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(TJitgeg. 24 April 1915.) 

REGLEMENT voor 's Rijks· Veeartsenijschool, 
vastgesteld bij Koninkli;jk besluit van 
25 1Wei 1894 (Staatsblad n°. 65) en gewij
zigd bi(i de Kon·inklijke besluiten van 
22 April 1899 (S!aatsblad n°. 110), 
3 Jl'ebruari . 1902 (Staatsblad nP._ 15), 
13 Augustus 1903 (Staatsblad n°. 255), 
25 Juni 1906 (Staa!sblad no. 'i35), 
21 Aitgusfus 1906 (Staatsblad n°. 228), 
10 Augustus 1914 (Staatsblad -no. 404), 
en 13 April 1915 (Staatsblad n°·. 183).· 

§ 1. Van den directeur en· ·ran den raad 
van bestuur. 

Art. 1. Overeenkomstig artikel 5 der wet 
van 8 Juli 1874 (Staatsblad no. 99) is bet bestuur 
van 's Rijks Veeartsenijschool opgedragen aan 
eenen directeur en eenen raad van bestuur, 
samengesteld uit de leeraren de~ school. 

2. De µirecteur is voorzitter en, is hij 
tevens leeraar, ook lid van den raad van bestuur. 

De secretaris wordt jaarlijks door den raad 
uit zijn midden gekozen. 
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Stukken, van den raad uitgaande, worden door, 
-den voorzitter en den secretaris onderteekend. 

3. De raad vergadert zoo dikwijls hij door; 
<len directeur wordt samengeroepen. 

De samenroeping moet geschieden indie~ 
twee leden schriftelijk het verlangen daartoe. 

_.aan den directeur te- kennen geven. 
De voorzitter en ieder lid van den raad is· 

bevoegd in die vergaderingen zoodanige onder
werpen, het onderwijs en de school betreffende,. 
ter sprake te brengen als hij zal goedvinden. 

4. De directeur stelt, voor zoover · daarin· 
niet volgens een der volgende artikelen op 
.andere wijze moet worden voorzien, ria overleg 
met den raad van bestuur, onder nadere goed-
1rnuring van. den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, zoodanige voorschriften 

-vast, als ter uitvoering van dit reglement noodig 
worden bevonden. 

5. Hij he
1
eft het algemeen toezicht over de 

gebouwen, verzamelingen, werkplaatsen en 
meubelen en zorgt voor het behoud en onder
houd van het materieel. 

Hij voert de huishoudelijke administratie. 
a: Hij. draagt j;arlijks v66r den lsten J uni 

aan den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel eene begrooting voor van uitgaven 
ten behoeve van het volgende jaar, voor zoover 
betreft de kosten van het onderwijs overeen
komstig artikel 31 in overleg met den raad 
van bestuur ; alsmede eene raming· der inkom
sten, welke gedurende dat tijdvak uit het 
beheer der inrichting ·voortvloeien. 

1 
7. De invordering en verantwoording der 

inkomsten, voor zoov.er deze niet vallen in de 
termen van artikel I'> van het Koninklijk besluit 
van 31 December 1847, n°. 106, is hem opge
-dragen. 

8. Hij is verplicht zich naar de bepalingen 
bij het reglement op het rekenplichtig beheer 
vastgesteld of nog vast te stellen te ge,dragen en 
tot verzekering der richtigheid van zijn b_eheer 
borg te stellen tot het bedrag en op de voor
waarden, door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel te bepalen. 

9. 'Hij heeft het algemeen toezicht op het 
-onderwijs en is bevoegd de lessen en practische 
oefeningen zoo dikwijls bij te wonen als hij 
noodig oor'deelt .. 

10. Hij 'benoemt en ontslaat de bedienden 
der school, waarvaq het aantal door deri 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
.bepaald wordt. . 

Hij regelt de werkzaamheden. van de beamb
ten en de bedienden, behoudens het bepaalde 
bij artikel 17 en bij artikel 4-1, lste lid. 

' 11. · Hij doet jaarlijks v66r den laatsten 
November aan den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel uitvoerig verslag_ van den 
staat der school gedurende bet afgeloopen 
schoolj aar. 

12. Hij mag . zich, zonder verlof van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
niet !anger dan drie dagen verwijderen. Bij 
het verleenen van zoodanig verlof belasi: de 
Minister een der leeraren met de waarneming 
van het directeurschap. 

Bij ongesteldheid of afwezigheid van den 
directetir gedurende ten hoogste drie dagen 
wijst hij een der leeraren aan, die hem, op zijne 
verantwoordelijkheid, vervangt. Bij ontsten
tenis van den directeur of zoo deze door plotse0 

linge ongesteldheid of eenig antler geval in de 
onmogelijkheid verkeert om aan dit voorschrift 
te voldoen, treedt de oudste leeraar der school 
voorloopig in zijn plaats en geeft deze ten 
spoedigste van het gebeurde kennis aan den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
die alsdan in de waarneming van h_et directeur
schap voorziet. 

§ 2. Van de leeraren, de onderwijrer8, de ass·,sten
ten, de beambfen en de bedienden der school. 

13. De leeraren, de onderwijzers en de 
assistenten mogen g~en andere dan consulta-
tieve praktijk uitoefenen. 

Zij behoeven de vergunning van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel tot bet 
bekleeden van openbare of bijzondere hetrek
king.en en het geven· van privaatonderwijs. 

In zaken die pp de schooltucht of op de 
inwendi-;,.e huishouding der school betrekking 
hebben,

0 

gedragen zij zich naar de beslissing 
van den directeur, behondens beroep op den 
Minister. 

14°. · Is een der leeraren of onderwijzers door 
ong9steldhe_id of andere wettige reden ver
hiI;dord. onderwijs te geven, dan verwittigt hij 
daarvan aanstonds den directeur, die ei:>eneens 
in kennis wordt gesteld vari bet opbouden vap 
-de redcm van verhindering. 

Orn geen andere reden dan de in hct. eerste 
lid 1'.8ff dit. artikel genoemde, >,inag het onderwijs 
worden ·nagelaten zonder, vergunning van . den 
directeur. 

Voor eene afwezigheid van een leernar of 
onderwijzer gedurende !anger dan oene week 
wordt de · vergunning van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel gevorderd, 
welke door tusschenkornst van ,den directeur 
wordt gevraagd. 

15. vVorden door een !eeraar of onderwijzer 
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lessen gegeven ter vervanging van die, welke h. ~e beginselen der dier-, plant-, delfstof-
hij verhinderd was te geven, dan geschiedt dat en aar·dkunde ; . 
op uren, in overleg met den directeur te be- bo"iendien wordt verlangd eenige vaardig-
palen. heid ~n het handteekenen. 

Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 19.1 Dit examen wordt i,aarlijks v66r den 
van een leeraar of van (!en onderwijzer ge- aanvang van het schooljaar door de leeraren 
durende ]anger dan eene week, kan, in overleg der sbhool· in het openbaar afgenomen. De. 
met· den raad van bestuur, overeenkomstig direct~ur is voorzitter der examen-cominissie, 
artikel 31, door den directeur tijdelijk het welkej zich door deskundigen kan doen bij · 
onderwijs aan een of meer anderen, leeraren, staan. 
onderwijzers of assistenten, worden opgedragen. De regeling ·van het examen geschiedt, 
Hiervan wordt onmiddellijk kennis _.gegeven overe nkomstig artikel 31, door den •directenr 
aan den Minister van Landbouw, Nijverheid in ovJrJeg met den raad van bestuur. 
en Handel. Zij, I die verlangen te worden · tciegelaten, 

16. De assistenten en de beambten (waar- melden zich aan bij den directenr met overleg
onder de prosector anatoines) der school worden ging [van hnnne geboorteakte, een bewijs 
benoemd en· ontslagen door den Minister van van tun goed gedrag, afgegeven door het 
Landbouw, Nijverheid en Handel na voordracht gemeertebestuur hunner woonplaat,s, en eene 
van den, directenr, voor zoover betreft de verklaring van een geneesknndige, dat zij met 
assistenten en de bij het onderwijs behulpzame goed ~evolg of meer dan eens de inenting der 
beambten, ~vereenkomstig artikel 31 op te koepoJrken hebben ondergaan of aan de natunr, 
maken in overleg met den-raad van bestuur. lijke kinderpokken (variolae) hebben geleden. 

17. De instructies van de assistenten, van 20. j Vrijgesteld van het afleggen van een 
den prosector anatomes en van de verdere bij toelatmgsexamen zijn zij, die b~j een schriftelijke 
het onderwijs bchnlpzame beambten worden, aan dr

1 
n directenr te, richten aanvraag om toe

onder goedkenring van den Minister van Land- lating als leerling, behalve de in artikel 19 
bonw, Nijverheid en Handel, vastgesteld door gevorderde stnkken, overleggen het · getuig
den directeur overeenkomstig artikel 31 in schrifi verkregen door het met goed gevolg 
overleg met den raad van bestuur. afleggen van het eindexamen voor de hoogere 

Zoo ·de prosector anatomes tevens custos ·bnrge~scholen met vijfjarigen cnrsns, bedoeld. 
der kabinetten is, treedt de leeraar, bij wien hij iri-arti~el 55 dar wet van·2 Mei 1863 (Staatsblad 
werkzaam is, omtrent de verdeeling van diens n°: 50), of een getnigschrift, waaruit blijkt, dat 
functien met den directenr .in overleg. zii bev\oegd zijn tot het afleggen van de examens, 

J 3. · Van de leerlingen en de 
t9ehoorder s .' 

18. Zij, die verlangen als leerling te. worden 
toegelaten, moeten bij examen doen blijken 
voldoende kennis· te bezitten van : 

a. de gronden van de · spraakknnst 
Nederlandsche taal; 

bedoeld in artikel 131 der wet van 28 Ap:ril 
1876 \Staatsblad n°. 102) tot regeling van het 
hooger onderwijs, of een getnigschrift van 
bekw~amheid tot de stndie aan d_e technische 
hoogefchool, bedoeld in artikel 123 van laatst
genoerde wet. 

der Do9r Ons kan op• grond van het · bez1t van 
andere getuigschriften vrijstelling van som
mige iakken van het toelatingsexamen, bedoeld 
in artikel 18, worden gegeven. 

b. de beginselen der Hoogduitsche, der 
Fransche en der Engelsohe taal, zoodat de 
stspirant ook op het eerste gezicht, nit elk dier 
talen in het Nederlandsch kan overbrengen; 

c. de beginselen der algemeene en der vader
fandsche gescbiedenis ; 

d. de beginselen der aardrijksknnde en der 
.natnnrknndige aardrijksknnde ; 

e.. de wisknnde, omvattende de rekenkunde, 
de gewone stelkunde, de planimetrie, de stereo
metrie en de vlakke trigonometrie ; · 

/. de beginselen der proefondervindelijke 
natnurknnde ; 

g. d'e beginselen der anorganische en de hoofd
pnnten der organische scheiknnde ; 

21. I De leerlingen betalen jaarlijks als 
b1jdrage voor onderwijs f 100, te vold9en in 
twee I gelijke termijnen op ·de dagen, dat 
de w~~ter- en de zomercnrsns een aanvang 
nemen. 

22. I De leerlingen moeten zich, ter goed
kenring van· den directeur, voorzien van de 
noodi&e boeken en instrumenten. · 

Ieder,leerling ontvangt bij zijne komst aan de 
schooll een nittreksel _nit dit reglement, ver
meldej1de datgene, wat daarin voor hem van 
belang is. 

23. Wie, behalve de leerlingen, bet onder-· 
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'Yijs in enkele vakken als toeboorder wenscbt 
bij te wonen, moet daartoe vergunning ver
krijgen van den directeur. Die vergunning 
wordt niet verleend tenzij de belangbebbende 
vooraf: 

a. overlegge zijne geboorteakt13, een bewijs 
van goed gedrag, afgegeven door bet gemeente
bestuur zijner woonplaats, en eene verklaring 
van een geneeskundige, dat bij met goed 
gevolg of meer dan eens de inenting der koe
pokken beeft ondergaan of aan de natuurlijke 
kinderpokken (variolae) b·eeft geleden; · 

b.· betale voor bet onderwijs in de kennis 
van ·den boef en bet boefbeslag per balfjarigen 
cursus f 5 en voor een der overige vakken 
bedoeld in artik_el 28 per balfjarigen cursus / 15, 
te voldoen op den dag, dat bij bet onderwijs 
begint bij te wonen. 

24. De leerlingen en toeboorders zijn ver
plicbt zicb gedurende de lessen· ordelijk te 
ged.ragen. ' 

Indien zij de orde storen, moeten zij- zicb op 
bevel van den leeraar verwijderen. 

De leeraar geeft van bet voorgevallene 
omniddellijk kennis aan den directeur. 

25. Bij berbaald onordelijk gedrag gedurende 
de lessen of bij onzedelijk of onbetamelijk 
gedrag en bij wederkeerende ongeboorzaambeid 
aan de reglementaire voorscbriften in bet alge
meen, kan de raad van bestuur aan den J\finister 
van Landbouw, Nijverbeid en Handel voor
stellen, eene leerling van de school te verwijderen 
en kan de directeur eenen toehoorder de verdere 
bijwoning van lessen ontzeggen. 

Ieder leerling is verplicbt voor den directeur 
of voor den raad van bestuur te verscbijnen, 
wanneer bij daartoe van den directeur eene 
oproeping optvangen beeft. 

26. Leerlingen en toeboorders kunnen be
balve. in :bet geval, bedoeld bij bet· tweede lid 
van dit ·artikel, geen terugbetaling · der reeds 
gestorte bijdragen voor onderwijs of verpleging :, 
vorderen. · 

V oor elke afwezigbeid wegens vervulling 
van militaire plicbten gedurende vier acbtereen
volgende weken tijdens een schooljaar wordt 
den leerling, die zulks onder overlegging· van 
het bewijs der verplichte a£wezigbeid a,in
vraagt, een tiende deel van bet gezamenlijk 
bedrag der bijdragen voor een-gebeel scbooljaar 
terugbetaald. 

§ 4. Van het onderwijs en 'l!an de examens. 

27. Aan ·•s Rijks Veeartsenijschool wordt 
onderwijs gegeven in : 

1°. natuurkunde; 

2°. scheikunde ; 
3°. natuurlijke historie (plant-, dier-, delfstof

en aardkunde); 
4°. kennis d,er voeder-, ve:i-gift- en a:rtsenif 

planten en artsenijwarenkennis ; · 
5°. ontleedkundf! der. huisdieren; 
6°. weefselleer en physiologie der buisdieren ; 
7°. natuurlijke bistorie, leer van bet uitwendig 

voorkomen (zoogenaamd exterieur) en ras
kennis der buisdieren ; 

8°. gezondbeidsleer der huisdieren en veeteelt ; 
9°. kennis van den hoef en bet boefbeslag ; 

10°. ziektekundige ontleedkunde der buis
dieren; 

ll 0 . algemeene en bijzondere ziektekunde en 
geneesleer der huisdieren en geschiedenis 
der epizo6tische ziekten ; 

12°. heelkundige ontleedkunde, heelkunde, oog~ 
heelkunde, operatie- en verbandleer der 
buisdieren en leer der hoefziekten ; 

13°. verloskund!'l der bnis1ieren; 
14°. veeartsenijkundige ~eneesmiddelleer en 

vergiftleer ·: 
15°. veeartsenijkundige kliniek' en artsenij

mengkunde; 
16°. gerechtelijke veeartsenijkunde en veeartse

nijkundige politie ; 
·17°. geschiedenis en literatuur der veeartsenij

·kunde. 
Practisch onderwijs . wordt, bebalve de 

kliniek, gegeven in : . 
1 o_ scbeikunde ; 
2°. plantkunde ; 
3°. normale en ziektekundige ontleedkunde; 
4°. normale en ziektekundige . weefselleer; 
5°. exterieur ; 
60. -hoefbeslagleer ; 
7°. artsenijmengkunde; 
8°. operatie- en verbandleer ; 
9°. verloskunde ; 

10°. bacteriologie ; 
11 °, voederkkennis; 

Theoretisch en practisch onderwijs wordt 
gegeven in vleeschkcuring. 

28. Het onderwijs wordt over vier studie
jaren verdeeld als volgt : 

EERSTE STUDIEJAfR 

Theoretisch onderwijs 

Wintercursus. 

Natuurkunde; 
scheikunde ; 
dierkunde; 
ontleedkunde. 

·I 
I 
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Z o m e r o u r s u s. 

Natuurkunde; 
soheikunde ; 
dierkunde; 

· aard- en delfstofkunde ; 
plantkunde; 
ontleedkunde. 

plantkunde ; 
soheikunde ; 
normale weefselleer. 

DERDE STUDIEJAAR. 

Theoretisch onderwijs. 

W i n t e r c u r s u s. 
Practi sch onderwij s. 

W i n t e r o u r s u s. 
: Algemeene ziektekunde en ziektekundige ont

leedkunde; 

Ontleedkunde; 
hoefbeslag ; 
artsenij mengkunde. 

Z o m e ·r o u r s u s. 

Ontleedkunde ; 
hoefbeslag ; 
artsenijinengkunde; 
plantkunde. 

TWEEDE STUDIEJAAR. 

Theordisch onderwijs. 

W i n t e r·o u r s u s, 

Ontleedkunde ; 
weefselleer en physiologie ; 
na tuurlijke historie, leer van het uitwendig ; 
voorkomen (zoogenaamd exterieur) en ras-

kennis der hursdieren ·; . 
kennis der voeder-, artsenij- en vergif_tplanten ; 
artsenijwarenkennis ; 
artsenijmengkunde. 

Zomeroursus. 

Ontleedkunde ; 
weefselleer en physiologie ; 
'natuurlijke historie, leer van het uitwendig , 

voorkomen (zoogeriaamd exterieur) en ras-· · 
kennis der huisdieren ; 

leer van den hoef en van het hoefbeslag ; 
gezondheidsleer ; · 

· veeteelt; 
artsenijmengkunde. 

Practisch onderwij s. 

iV i n t e r c u r s u s. 

Ontleedkunde ; 
hoefbeslag ; 
artsenijmengkunde ; 
plantkunde ; 
soheikunde. 

Z o m e r c u r s u s. 

Ontleedkunde; 
hoefbeslag ; 
artsenijmengkunde ; 

heelkundige ontleedkund'e ; 
verloskunde. 

Z o __ m er curs us. 

Algemeene geneesleer·; 
bijzondere ziektekunde, ziektekundige ontleed-

kunde en geneesleer ; 
heelkunde; 
operatieleer ; 
geneesmiddel- en vergiftleer; 
verloskunde ; 
leer der hoefziekten. 

Practisch onderwijs. 

W i n t e r c u r s u s: 
Heelkundige ontleedkunde ; 
ziektekundige weefselleer ; 
propaedeutisohe kliniek ; 
kliniek; 
operatie- en verbandleer ; 
toegepast exterieur ; 
artsenijmengkunde. 

Zo m eTCU r SU s. 

Ziektekundige ontleedkunde ; 
-kliniek; 
operatie- en verbandleer ; 
verloskunde. 

VIERDE STUDIEJAAR.· 

Theoretisch onderwijs. 

·w i n t e r C U r S U S. 

Bijzondere ziektekunde, ziektekundige ontleed-
·kunde en geneesleer ; 

heelkunde· en oogheelkunde ;. 
operatieleer ; 
geneesmiddel-' en vergiftleer. 

Z o m e r c u r s u s. 

Gerechtelijke veeartsenijkunde ; 
veeartsenijkundige 'politie; 
geschiedenis der epizootisohe ziekten ; 

· gesohiedenis en literatuur der ,eeartsenij-
kunde; · 

vleesohkeuring. 
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Pra.ctisch onderwijs. 

W i n t e r c u: t s u s. 

Ziektekundige pntleedkunde ; 
kliniek; 
operatie- en verbandleer ; 
toegepast exterieur en raskennis der huis, 

dieren; 
voederkennis. 

Z o m e r c u r s u s. 

Ziektekundige ontieedkunde ; 
kliniek; 
opera tie- en. verbandleer ; 
bacteriologie ; 
artsenijmengkunde ; 
vleeschkeuring. 

29. De leeraren geven aan het onderwijs 
de meest doelm/1,tige, vooral practische richting 
met het oog op de toekonistige bestemming 
der leerlingen. 

30. De directeur doet zich, zoo dikwijls hij 
zulks noodig oordeelt, door de leeraren en onder-. 
wijzers schriftelijk verslag geven van den toe
stand van het hun opgedragen onderwijs en van 
de vo:i;deringen der leerlingen. · 

Deze verslagen, benevens- een soortgelijk 
verslag van den directeur, indien hij tevens 

. leeraar is, worden ten minste eenmaal 's jaars. 
in eene vergadering van den raad van bestU:ur 

· door den direct1ur medegedeeld en door den 
raad overwogen; v66r 1 November van elk 
jaar ~wet dit geschied zijn ten aanzien van de 
verslagen, betrekking hebbende op het afge
loopen schooljaar. 

31. De regeling van het onderwijs geschiedt 
door den directeur, in over leg met den raad van 
bestuur. 

Bij verschil van gevoelen tusschen den direc
teur en den raad onderwerpt de directeur de 
door hem in den raad gedane voorstellen, met 
het gevoelen van den raad, aan den Minister· 
van· Landbouw, -Nijverheid en Handel. 

32. Ieder jaar in de maand Juli wordt het 
programma der lessen voor het volgend school
jaar in eene vergadering van den raad van 
bestuur vastgesteld en v66r 20 Juli aan de goed
keuring van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en H;andel onderworpen. · 

Het programma vermeldt het getal lesuren 
wekelijks aan elk vak te wijden, de namen der 
leeraren en onderwijzers die het onderwijs geven, 
en de daarbij te gebruiken boeken. 

Het programma-wordt tijdig. gedrukt; ieder 
leeraar en onderwijzer ontvangt v66r den aan
vang van het schooljaar een exemplaar daarvan, 

benevens eene lijst van de leerlingen en toe
hoorders, die zijp.e lessen zullen bijwonen. 

Ieder leerling ontvangt bij den aanvang van 
het· schooljaar een gedrukt ex,emplaar van h~t 
programma. 

Bij het programma wordt een door den 
directeur overeenkomstig artikel 31 in overleg 
met den raad van bestuur vastgestelde rooster 
der lessen gevoegd. 

33. Het schooljaar vangt aan op den derden 
Dinsdag in September en is, met betrekking 
tot die vakken, welke niet gedurende het 
geheele schooljaar onderwezen warden, ver
deeld in een ,vintercursus, die den laa tsten 

. J anuari eindigt, en een zomercursus, _die van 
1 Februari tot 15 Juli loopt. 

Er zijn jaarlijks drie vacantien, eene van 
15 Juli tot den aanvang van het volgend school
jaar, eene met Kerstmis en eene met Paschen, 
elk van ten hoogste 17 dagen, met inbegrip 
van Zan- en feestdagen. 
. Deze bepaling geldt niet voor den leeraar 

belast met de praktijk ; zijne vacantie gaat in 
_op den derden Dinsdag in September en duurt 
vier weken. 

De dir\]cteur bepaalt, overeerikomstig artikel 
31 in overleg met den raad van bestuur, den 
dag waarop de Kerst- en Paaschvacantien aan
vangen. 

34. Bij het einde van het schooljaar wordt 
door de· leeraren der school, and er' voorzitter
schap van den directeur, van ·de leerlingen van 
het lste en van het 3de studiejaar een examen 
afgenomen, om daarnaar te beoordeelen of zij 
respectievelijk tot het _2de en het 4de studiejaar 
kunnen overgaan. 
. Indien de leerling aan het examen geen deel 
neemt of daarbij geene blijken van voldoende 
bekwaamheid geeft, blijft ·hij in hetzelfde 
studiej aar. 

Tot het 3de studiejaar warden alleen toege
laten de leerlingen, die, na met goed. gevolg 
het natuurkundig examen te hebben afgelegd, 
het diploma volgens artikel 13 van de wet 
van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 99) verkregen 
hebben. 

35. De ~xamens warden geregeld als volgt : 
b~j het einde van het lste studiejaar .: examen 

in alle theoretische vakken van.dit studiejaar; 
bij het einde van het 3de studiejaar : examen 

in alle theoretische vakken van dit studiejaar ; 
bovendien practisch examen in heelkundige 
ontleedkunde. 

Overigens geschiedt de regeling van de in 
artikel 34 bedoelde examens overeenkomstig 
artikel 31,- door den directeur in overleg met 
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den raad van bestuur, voor zoover daarin niet 
- wat het natuurkundig examen betreft -
rs voorzien bij de wet van 8 Juli 1874 (Staats
blad n°. 99). 

§ 5. · Van de hulpmiddelen voor het onder-
wijs en van de kliniek. · 

36. De directeur verschaft den leeraren en 
onderwijzers binnen de lokalen der school 
het vrije gebruik van de verzamelingen en 
andere hulpmiddelen voor het onderwijs, welke 
de inrichting bezit. 

Hij staat hun, tegen bewijs van ontvangst 
en voor een daarop bepaalden tijd, ook buiten 
de school het gebruik van hulpmiddelen voor 

. het onderwijs toe. 
De leeraren.en onderwijzers zijnaansprakelijk 

voor het behoud van hetgeen aldus te hunner 
beschikking is gesteld. 

37. De zorg .voor en het gebrliik van de 
bibliotheek der school ·worden geregeld bij een 
reglement, door den directeur, in overleg met 
den raad van bestuur, onder goedkeuring van 
den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel vast te stellen. 

38. V66r den aanvang van elk dienstjaar, 
nadat cle Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel heeft bericht, welke gelden voor 
kosten van het onderwijs in dat jaar beschik
baar zijn, wordt door den directeur, in overleg 
met den raad van bestuur overeenkomstig 
artikel 31, het beclrag vastgesteld, te bestemmen 
voor cle verzamelingen, werkplaatsen en andere 
hulpmiddelen, dienende voor elk van de oncler
scheidene vakken van onderwijs. 

39. Aankoop of bestellingen vanwege de 
school worden niet gedaan zonder machtiging 
van den directeur. 

De directeur gaat met de leeraren, wien het 
aangaat, te racle over de noodzakelijke ver
meerclering der hulpmiddelen voor het onder
wijs; ter zake van de aanschafling van buiten
gewoon kostbare hulpmiddelen wordt overleg 
gepleegd met den raad van bestuur en bii ver
schil van gevoelen overeenkomstig artikel 31 
gehandeld. 

. 40. De leiding bij de oefeningen in de 
apotheek en het toezicht over de bereiding der 
geneesmiddelen wordt opgedragen aan een 
deskundige, door den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan te wijzen. 

41. De directeur voorziet, in overeenstem
ming met cle leeraren, wien dit aangaat, in den 
dienst der ziekenstallen, in de ontleedkundige 
oefeningen en in het practisch hoefbeslag. 

De directeur is bevoegd,. ten .. behoeve der 

kliniek, aan leerlingen van het 3de en 4qe 
studiejaar cliensten op te leggen ; met hun goecl
vinden oak op vrije dagen, gedurende de Kerst
en Paaschvacantien en een gedeelte der groote 
vacantie. 

42. ·De behandeling van zieke dieren in de 
stallen cler school en de uitoefening der kliniek 
buiten het terrein der school zijn ter verantwoor
ding van cle leeraren, die daarmede belast zijn. 

De leeraren dragen zorg, dat de directeur 
kennis drage van hetgee;:i er buitengewoons 
ter zake van de verpleging en behandeling van 
dieren in de inrichting voorvalt; 

Van elke kennisgeving, die, ingevolge arti
kel 11 der wet van 8 -Juli 1874 (Staatsblad 
n°. 99) aan den distriotsveearts en aan d\'ln 
burgeme\')ster door de leeraren gedaan wordt 
betreffende ziektegevallen, die in de. kliniek 
van de school door hen zijn opgemerkt, zenden 
zij onverwijld een afschrift aan den directeur. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 April 
1915 (Staatsblad n°. 183). 

Mij bekend, enz. 
POSTHUMA. 

13 April 1915. BESCHIKKING van den Minister 
van E'taat, ·Minister van Binnenlanclsche 
Zaken, betreffencle de zitting van het hoofcl
stembureau in verband·met verkiezing van 
leclen van clen raad der gemeente Susteren. 

De Minister van Staat, Mini,ster van Binnen
lanclsche Zaken ; 

Gehoord Gedeputeerde. Staten van Limburg; 
Gelet op artikel 93, dercle lid, en art. 128 

der Kieswet;' 
· Heeft goedgevonden: 

1°. enz. 
2°. te bepalen, clat in het kiesdistrict voor 

de verkiezing ._van leden van clen raad der ge
mcente Susteren de. zitting van het hoofcl: 
stem bureau tot ·het vaststellen van clen uitslag 
'der verkiezing gehouden wordt onmidclellijk 
na afloop van de werkzaamheid bedoeld in 
art. 92, eerste -zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 13 April 1915. 
Voor den Minister, 

. De Sec'.·eiaris-Gene,·aal, J. B. KAN. 

14 April 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van teerkleur~toffen en alle uit 
teer afgeleicle stoffen, die voor de_ bereiding 
of toepassing van teerkleurstoffen kunnen 
dienen. S. 184. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van teerkleur-



189 15 APRIL 1915 

stoffen en .van. alle nit teer afgeleide stoffen, 
die voor de bereiding of toepassing van teer
kleurstoffen kunnen dienen, te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien· en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, van 10 April ·1915, 
Kabinet, litt. D42; 

Den Raad van State gehoord (advies vall" 
13 April 1915, n°, 4); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde. Ministers van 13 April 1915, Kabinet, 
,litt. B44 ; 

Hebhen goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

De uitvoer van teerkle,urstoffen en van alle; 
nit teer afgeleide stofl'on; die voor de bereiding: 
of toepassing van te{lrkleurstoffen · kunnen 
dienen is verboden van den dag der afkondiging 
van dit Besluit. 
· Wij behouden Ons voor dit verbod t\jdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan· 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en_ van "Landbouw, Nijverheid en Handel ·zijn, 
ieder voor zooveel hem bet,reft, belast met de 
uitvo~ring van dit Besluit, dat, i:iJ. het Btaatsblad 
zal worden geplaatst _ en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van ·St.ate. 

·s Gra.venhage, den 14den April 1915. 
WILHELMINA. 

, De. Minister van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van J!'inancien, 'fREUB. 

De i11in. van· Landboitw, N(j11erheid en Handel, 
PosTH l,~IA. 

( 7,'itgeg. 14 April 1915.) 

15 April 1915. BES~UIT, tot aanvulling van 
het - bij het Koninklijk besluit van den 
Ssten Januari 1908 (Staatsblad n°. 9) ge
wijzigd - Koninklijk, Besluit van den 
12den September 1905 (Staatsblad n°. 2_68), 
houdende vaststelling van regelen, met 
inachtneming waarvan militieplichtigen 
kunnen worden toegelaten tot de· vrij
willige verbintenis, bedoeld b~j art. 1, 
punt 1 d, der Wet van den 6d.en Juni 1905 
(Staatsblad n°. 177). S. 185. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is, om de 

bepalingen van het - bij Koninklijk besluit 
van den 8sten Januari 1908 (Staatsblad -no. 9) 
gewijzigd - Koninklijk Besluit van den 12den 
September 1905 (Staatsblad. no. 268) aan te 
vullen; 

j, 

Op de voordracht van Onze~ Minister van 
_Oorlog van 15 Maart 1915, Kabinet, Litt. Z31 ; 

Den Raad van· State gehoord (advies van 
6 April 1915, n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog van 12 April 1915, Kabinet, 
Litt. 0 43 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig a1·tikel. 

1 °. Aa~ artikel 1 van gemeld gewijzigd 
Koninklijk Besluit van den 12den September 
1905 (Staatsblad n°. 268) wordt aan het slot 
toegevoegd : 

,,Wanneer aan een vrijwilliger, die voren
omschreven verbintenis heeft aangegaan, door 
Onzen Minister van Oorlog, krachtens de 
bepaling van het derde lid van Artikel 6 van 
dit Besluit, · het daarbedoelde uitstel wordt 
verleend, kan hij, indien zulks door hem wordt 
gewenscht, bij het eindigen van ·die verbintenis 
worden toegelaten tot een nieuw verband voor 
zoodanigen termijn als voor hem benoodigd is 
om alsnog den titel van arts te verkrijgen en 
- op den voet als hierv66r onder 2°. en bij 
Artikel ·s hierna omschreven - tot reserve
officier van gezondheid te word en benoemd". 

2°. Aan het gew~jzigd Artikel 6 van gemeld 
Besluit wcirdt een derde lid toegevoegd, lui
d ende als volgt : 

,,Aan den vrijwilliger wiens studie geacht 
kan worden door zijnen werkelijken dienst, 
als bedqeld in het tweede lid van artikel 4 
belangrijk te zijn vertraagd, kan door Onzen 
Minister van Oorlog uitstel warden verleend 
van den in het eerste lid hierv66r bedoelden 
eerste-oefeningstijd.'' 

Onze Minister van Oorlog is· belast met· de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
St.aatsblad za.! worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worde1: gez_onden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 15den April 1915. 
WILHELMINA. 

De J.Ylinister van Oorlog, . BosBOOM. 
(Uitgeg. 24 April 1915.) 

15 Apr-il 1915. BESLUIT, bevelende de plaat
sing in het Staatsblad van het op· 20 Maart 
1914 te Bern. onderteek<;md Protocol, toe
gevoegd aan de op den 13den November 
1908. te Berlijn gesloten Herziene Berner · 
Conventie tot bescherming van letter
kundige . en kunstwerken .. S. 186. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het ·op 20 Maart 1914 te Berri .onder

teekend Protocol, met het daarbij behoorend 
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Proces-Verbaal van onderteekening, toege-. 
voegd aan de op den 13den November 1908 
te Berlijn geRloten Herziene Berner Conventie 
tot bescherming van letterkundige en kunst
werken, van welk Protocol· en Proces-Verbaal 
een afdruk met vertaling .. bij <lit besluit is 
gevoegd; · 

Overwegende dat bedoeld Protocol.en Proces
verbaal zijn goedgekeurd bij de wet van den 
6den Maart 1915 (Staatsblad n°. 140) en dat de 
Nederlandsche akte van bekrachtiging daarvan 
te Bern is nedergelegd ; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den lOden April 
1915, n°. 14268, Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan voorzegd 
· . Protocol en Proces-verbaal met de vertaling 

van die stukken te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. (1) 

Onze Ministers, Ho~fden van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, · den 15den April 1915. 
WILHELi\UNA. 

De JYlin. van Buitenl. Zaken, J. LOUDON. 
(Uitgeg. 19 April 1915.) 

VERT.ALING, 

PROTOCOL toegevoegd aan de 11 erziene 
Berner Conventie van 13 November 1908. 

De landen, die lid zijn van het Internationaal 
Verbond tot bescherming Yan letterkundige 
en kunstwerken, zekere bevoegdheid willende 
verleenen om desgewenscht de strekking der 
·Conventie van 13 November 1908 te beperken, · 
hebberi eenparig het navolg!clnd Protocol Yast- · 
gesteld : 

1. Wanneer een land, dat · niet tot het 
Verbond behoort, niet voldocnde de werken 
beschermt van de autcurs, die tot een der 
Verbondslanderi behooren, kunnen de bepalin
gen van de Conventie van 13 November 1908 
in geen e:i;tkel opzicht het recht verkorten, dat 
aan het verdragsluitend · land toekomt om de 
besoherming te beperken van de werken, waar: 
Yan de auteurs, op het oogenblik van de eerste 
openbaarmaking dier werken, onderdanen of 
burgers zijn van_ bovengenoemd, niet tot het 
Verbond behoorend land, en niet in een der 
Verbondslanden hunne werkelijke woonplaats 
hebben. 

2. Het _.bij dit Protocol aan de Verdrag-

(1) Daar de Fransche tekst reeds is opge
nomen in de wet van 6 Maart 1915, S. 140, 

. volgt hier alleen de vertaling. 

sluitende Staten verleende recht komt ook aan 
elke hunner overzeesche bezittingen toe. 

3. Geeri enkele, krachtens bovenstaand • 
n°. 1 vastgestelde beperking, niag de rechten 
verkorten welke een auteur op een in een 
Verbondsland openbaar gemaakt werk verkre
gen heeft v66r de. tenuitvoerlegging van die 
beperking. · 

4. De Staten, die krachtens dit Protocol 
de bescherming van de rechten .der auteurs 
beperken, zullen . claarvan aan de Regeering 
van het Zwitsersch Eedgenootschap kennis 
geven door middel van eene schriftelijke ver
klaring, waarin zullen aangewezen worden d!l 
landen, ten opzichte van welke de bescherming 
beperkt wordt, alsmede de beperkingen, waar
aan de rechten der tot die landen· behoorende 
auteurs onderworpen zijn. De Regeering van 
het Zwitsersch Eedgenootschap zal hiervan 
terstond aan al de overige Verbondsstaten 
mededeeling doen. 

5 .. Dit Protocol zal bekrachtigd worderi en 
de akten van bekrachtiging zullen te Bern 
nedergelegd worden binnen een tijdsverloop 
van uiterlijk twaalf maanden, gerekend van af 
zijne. clagteekening. Het zal in werking treden 
een maand na verloop van dien termijn en zal 
dezelfde kracht en duur hebben als de Conventie 
waarop het betrekkirig heeft. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
der tot het Verbond behoorende landen dit 
Protocol hebben onderteekend, waarvan een 
gewaarmerkt afschrift aan elk der Verbonds
landen zal overgelegd worden: 

Gedaan te Bern, den. twintigsten.Maart 1914, 
in eeri enkel exeinplaar, hetwelk is nedergelegd 
in de Archieven van,het Zwitsersch Eedgenoot-

schap. . ,, 
-Vooi Duitschland : ROMBERG. 
Voor Belgie: P. DE.GROOTE. 
Voor Denemarken: W. PEST.ALOZZI. 
Voor Spanje : FRANCISCO DE REYNOSO. 
Voor Prankrijk: BE.AU. 
Voor Groot-Britannii!: E. HICKS BEACH. 
Voor· Haiti: 
Voor Itiilii!: 
Voor Japan: 
Voor Liberia : 
V oor Luxemburg : 
V oor Monaco· : 
V oor N oorwegen. : 
Voor Nederland: 
Y oor Portugal : 
V oor Zweden : · 
Voor Zwitserland : 
Voor Tunis: 

CH. FoUCHARD. 
P.AULUCCI DE' 0.ALBOLI. 
GENSHIRO NISHI. 
J. VIEWEG. 
P. DE GROOTE .. 
ALB. OELER. 
DR. GEORG VVETTSTEIN. 
V .AN P .ANHUYS. 
Jo.AQUIM· PEDROSO. 
H. VON ESSEN. 
MiiLLER. 
BE.AU . 
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VERTALING. 

PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEEKENING. 

De ondergeteekende Gevolmachtigden, daar
toe behoorlijk gemachtigd, hebben zich heden 
vereenigd ten einde _ over_ te- gaan tot onder
teekening van het ·Protocol toegevoegd aan de 
den 13den November 1908 gesloten Herziene 
Berner Conventie ter bescherming van letter
kundige en kunstwerken, en hebben kennis 
genomen van de navolgende, door den -Gevol
machtigde voor Zweden voorgelezen ver-

'vastgesteld, zooals is aangegeven op den_ biji 
deze wet behoorenden staat. 
: 2. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij, 
,een der artilcelen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,. 
14, 15, 16 eri 17 van de bij" ART. 1 dezer wet 
·vastgestelde begrooting van uitgaven, ontoe-. 
reikend wordt bevonden, kan het, met inacht
neming van het voorschrift vervat in het 2de 
.lid van art. 24 der wet van 5 October 1841 
(Staatsblad n°. 40), door overschrijving uit 
artilcel 13 dier begrooting van uitgaven warden 
aangevnld. 

klaring: · 
,,Daar 's Konings Regeeriµg de Herziene 

Berner Conventie van 13 November 1908 
nag niet bekra,chtigd heeft, teekent _zij het 
Protocol toegevoegd aan gezegde Conventie, 
antler voorbehoud dat de bekrachtiging van 
het Protocol harerzijds niet zal kunnen ge
schieden dan te gelijk met die der Con
ventie." 

Uit dit artikel kan mede warden overge
. , schreven op artilcel 18. 

Op gelijke wijze kunnen, zoo noodig, de 
' artilcelen 15 en 18 door overschrijving uit _ de 
andere in het lste lid genoemde artikelen 
dezer begrooting warden aangevuld en even
eens __ artilcel 18 · door overschrijving uit arti-

Ter oorkonde waa,rva,n de wederzijdsche 
- Gevolmachtigden dit Proces-Verbaal onder
teekend hebben. 

Geda,an te ~ern, den twintigsten dag der 
maand Maart van het jaar negentienhonderd 
en veertien. 

( Volgt de onderteelcening.) 

16 April 1915. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1915 
en regeling van de afschrijvingen en uit
keeringen aan 's Rijks middelen ten laste 
van dat bedrijf. S. 187. 

WrJ WILHELMIN4"; ENZ ... doen te_weten: 

Alzoo Wij in_ overweging genomen ·hebben, 
dat, ingevolge de wet van 16 _Februari _1912 
(Staatsblad n°. 85) in verband met de wet van 
21 December 1914 (Staatsblad n°. 579) de be
grooting -van inkomsten en uitgaven voor het. 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij' 
voor het jaar 1915 bij de wet behoort te 
warden vastgesteld en voorts bij deze wet 
voor een _tijdvak van vijf jaren behooren 
te warden geregeld de afschrijvingen der 
bezittingen van dat bedrijf, alsmede de uit
keeringen aan 's Rijks_ middelen ten laste van 
dat bedrijf ; ' 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. . De begrooting van inkomsten en 

uitgaven van het Staatsbedrijf- der. Algemeene 
Land_sdrukkerij wordt voor den dienst van 191S 

lcel 15, . 
3. Op art·ilcel 13 der bij ARTIKEL 1 dezer 

wet vastgesteldf: begrooting van uitgaven 
warden ·aangewezen de tot het dienstjaai-
1915 behoorende uitgaven, ·het Staatsbedrijf 
der ·i Algemeene Landsdrukkerij betreffende,. 
die hare omschrijving niet vinden in een der 
andere artikelen dier begrooting en die moeten 
dienen ter voorziening in behoeften, welke
in den ·loop van dat dienstjaar onverwacht. 
opkomen. · 

Die uitgaven warden voor elke soort af
zondedijk in de rekening gebracht en om
schreven. 

4. Gedurende de jaren 1915 tot en met 1919· 
wordt telken jare 3,75 ten honderd van de 
kapitalen, welke .op 1 Januari van het respec
tievelijke jaar uit 's Rijks schatkist aan het 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij 
verstrekt en nog niet terugbetaald waren,. 
door dat bedrijf aan 's Rijks middelen uit
gekeerd. 

5. Gedurende de jaren 1915 tot en met 1919-
wordt, behoudens verhooging b.ij de wet, 
telken jare van de aanschaffingswaarde. der· 
bezittingen van het Staatsbedrijf der Algemeene
Landsdrukkerij zooveel ten honderd afgeschre
ven, als voor de verschillende categorieen dier
bezittingen is aangegeven in de bij deze wet. 
behoorende tabel. 

6.. Gedurende de jaren 1915 tot en mey 
1919 wordt telken jare 5,44 ten honderd der 

I ten laste van het Staatsbedrijf der Alge-
f meene Landsdrukkerij gebrachte bezoldigin•

gen, welker genot aanspraak geeft .op pen-
I sioen, door het bedrijf aan 's Rijks middelen 
' uitgekeerd. . _ 
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7. Gedurende de jaren 1915· tot en met 1919 
wordt telken jare .0,2 ten honderd der waarde 
van de gebouwde eigendommen.en van de voor 
verzekering in aanmerking .komende · roerende 
goederen van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij, als premie voor de door· 
den Staat te dragen risico van brand, door 
het bedr1jf aan 's Rijks middelen uitgekeerd . 

. Lasten en bevelen, enz .. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den April 

1915. 
WILHELMINA. 

De 1vl inister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 26 April 1915.) 

De begrooting wordt in ontvangst en uitgaaf 
vastgesteld op,/ 621,100.-. 

16 April 1915. WET,· tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente Lonne1ter, noodig 
voor het vestigen van eene inr.icbting tot 
reiniging van de Twekkelerbeek door de 
gem')P.nte En7chede. S. 188. 

16 April 1915. WET, tot verklaring ·van het 
algemeen nut der onteigening van eigen-· 
dommen, noodig voor het verbreeden van 
de kade langs de Keizersgracht te Leeu
warden. S. 189. 

16 April 1915. WET, tot wijziging van art. 35 
der wet vari 2 October 1893 (Staat8blad 
n°. 149), tot hefting eener belasting op 
bedrijfs- en andere inkomsten. S. I 90. 

Bijl. 2• Kamer 1914/15, n°. 301, 1-4. 
Hand. idern 1914/15, bladz. 1043. 
Bijl. l• Kamer 1914/15, n°. 301. 
Hand. ide,n 1914/15, bladz. 277. 

\Y1.r WILHELMTNA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodig is artikel 35 der wet van 2 Octo
ber 1893 (Staatsblad n°. 149), tot heffing- eener 
belasting · op bedrijfs- en andere inkomsten 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1.. In artikel 35 der wet van 2 October 

1893 (Staa/sblad n°. 149) wordt tusschen· de 
woorden ,,Rijk" en ,,gevorderd", gevoegd : 
,,of voor de toepassing van eenig wetsvoor
schrift". 

2. Deze wet t-reedt in werking op den <lag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven· te 's-Gravenhage, den 16den April 

1915. 
WILHELMINA. 

De 1Vl·ini8ter mn Pinancien, TREUB. 

( Uitgeg. 29 April 1915.) 

16 April 1915. WET, tot nadere wijziging en 
a.anvu!ling van de Pensioenwet voor de 
landmacht 1902 (Wet van 9 Juni 1902, 
Staatsblad n°. 90). S. 191. 

Bijl. '.2• Kamer l\ll3/14, n°. 261, 1-14; '1914/15, 
n°. 21, 1-6. 

Hand. idem 1914/15, uladz. 793-809, 811-
819, 822-825. 

Bijz.·1• Ka11wr 1914/15, n°. 21, 1-3. 
Hand. idem 1914/15, bladz. 277. 
Wr.r WILHELMINA, EN'I ... doen te weten : 
Alzoo .Wii in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de Pensioenwet vobr de 
landmacht 1902 (Wet van 9 Juni 1902, Staats
blad n°. 90, zooals die is gewijzigd en aangevuld 
bij de Wetten van 6 Juni 1905, Staatsblad 

· n°. l 77, 24 Juli 1908, Staatsblad n°. 257, en 31 
October 1912, Staatsblad n°. 334)." op 'enkele 
punten te wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1.. De Pensioenwet voor de landmacht 

1902 wordt nader gewijzigd en aangevuld, als in 
de hierna volgende paragraphen is aangegeven: 

§ a. Aan artikel 7 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende : 

·,,Onder overgang wordt verstaan het on
middellijk aansluiten van den datum van 
ontslag uit den · militairen dienst aan den · 
datum van aanvaarding van den anderen Rijks
dienst." 

§ b. Artikell3, punt g, wordtgelezenalsvolgt: 
,,g. de tijd; gedurende welken de militai:r 

'deserteur is geweest, wanneer hij wegens 
desertie is veroordeeld bij een in kracht van 

. gewijsde gegaan vonnis, of wel wanneer het 
recht tot strafvordering te dier zake is te niet 
gegaan''; 

Deze wijziging wordt geacht te zijn in wer
king getreden op 6 Augustus ·1914. 

§ c. In den ·staat van het bedrag der 
pensioenen, bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
wordt in plaats van : ,,luitenant-generaal" 
gelezen : ,,generaal . of htitenant-generaal". 
Voorts wordt die staat voor zooveel betreft 
het personeel der Jandmacht beneden den 
rang van officier en de weduwen en kinderen 
van dat personee],, gewijzigd als volgt: 
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RANGEN EN BETREKKINGEN, 

Hoofdopziohter van fortifi
catien 

Opziohter van fortifioatien 
van de lste klasse. . .. 

Idem van de 2de klasse 
Idem van de. 3dc klasse 
Adjudant-oI).derofficier . . 
Sergeant-majoor (Opper-

wachtmeester) .... 
Sergeant (Wachtmeester) . 
Korporaal ...... . 
Hospitaal\)ediende . . . . 
Soldaat ........ . 

Wapen der Marechaussee. 
Adjudant-onderofficier 
Opperwachtmeester 
vVachtmeester. . . 
l\fareohaussee lste en 2de 

klasse 
Idem 3de klasse 

Bedrag van het. 
j aarlijksoh pen
· sioen van de · 

I 850 

750 
700 
650 
600 

500 
400 
300 
280 
240 

.675 
600 
500 

450 
240 

I 350 

300 
275 

· 250 
250 

225 
200 

· 150 
125 
110 

300 
250 
225 

200 
110 

Vocirsohreven ,wijziging der pensioenbe
dragen, zoomede de wijziging hierna bij § d 
bedoeld, worden geacht te zijn in werking ge
treden op 8 Mei 1913. Zij gelden eohter niet 
bij de berekening van het bedrag, waarop voor
loopige en tijdelijke pensioenen, verleend v66r 
-dien datum, bij vervanging of vernieuwing 
moeten worden bepaald. 

§ d. Het eerste lid van artikel . 25 wordt, 
na het gestelde voo~ opzichte~s en hoofdop
zichters van fortifioatien, gelezen als volgt : 

,, voor de overige- onderoffioieren boven den 
mng van korporaal met vijfen twintig gulden; 

,,voor-korporaals en militairen beneden dien 
rang met vijftien gulden". 

§ e. Onmiddellijk na artikel 28 . wordt een 
.artikel ingelascht, luidende : 

,,Art. 28bis. Wij behouden Ons voor, de na, 
-8 Mei 1913 wegens langdurigen dienst gepen-
1:1ionneerden beneden den rang van offioier, 
-die jonger dan zest,,;g jaren zijn, in tijden van 
oorfog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
-omstandigheden op te roepen, ~m, na daartoe 
geschikt te· zijn bevonden, in den rang of stand, 
bij hunne pensionneering bekleed, weder in 
cljenst te worden gesteld. · 

Het pensioen · v:an hem, die, zonder geldige 
rederien, ter· beoordeeling van Onzen Minister 
-van Oorlog, aan die oproeping niet voldoet, of 
zioh aan de wederindienststellirig · onttrekt, 
wordt, op uitspraak van dien Minister tijdelijk 
.gesohorst. 

1915. 

Deze. sohorsing neemt aanvang met den dag, 
waarop de gepensionneerde voor den dienst had 
ri:toeten opkomen en niet is verschenen ; zij 
eindig1i met den dag, waarop de gepensionneer
den, die ·aan de oproeping hebben voldaan, bij 
algemeenen. maatregel van bestuur, van hunne 
verplichting· tot den dienst worden ontslagen." 

Overgangsbepaling. 
2. Voor adjudanten-onderoffioier, opperwacht

meesters en wachtmeesters van het Wapen der 
Koninklijke Mareohaussee wordt de tijd, ge
durende welken zij v66r het _inwerkingtreden 
dezer wet bij dat Wapen hebben g_ediend respec
tievelijk als opperwaohtmeester, wachtmeester 
en brigadier, gerekend als te zijn doorgebraoht 
in de rangen onderscheidenlijk van adjudant
onderoffioier, opperwachtmeester en waeht
meester. 

3. Deze wet treedt,- voor zooveel hiervoren 
niet ·an'aers w~tdt bepaald, in werking op den 
dag lia'ter afkondiging.- . 
. Las.ten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den: April 
1915. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, BosB00111. 

(Uitgeg. 23 April 1915.) 

16 April 1915. WET, tot_ nadere wijziging en 
aanvulling van de ,,Pensioenwet voor de 
zeemacht 1902" (wet van 9 Juni 1902 
Staatsblad n°. 87). . s; 192;· . ' 

Bijl. 2• Kained913/L4; n°. 261, 1-14; HJ14/l 5 
n°._21, 1~6. 

Hand. idem 1914/15,. blaclz. 793-809~ 811-
819, 822-825. · 

Bijl. l• .Kamer 1914/[5, n°. 21, 1-3. 
Hand. idem 1914/15, 1,/aclz. 277: 
\VrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten·: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat liet wensohelijk is, de Pehsioen_wet voor de 
zeemacht 1902 (wet van 9 Juni 1902, Staatsblad 
n°. 87, zooals die is gewijzigd en aangevuld 
bij de·wetten van 2 Januari 1905, Staatsblad 
n°. 3, 24 Juli 1908, Staatsbiad n,0 ; 257, 15 Juli 
1910, Staatsblad R 0• 217, en 31 October .1912, 
Staatsblad n°. 336) op enkele punten· te wijzigen 
en aan 'te vullen ; 

Zoo is het,"dat Wij, den ·Raad van State, enz. 
Art. 1. De ,,Pensioenwet voor de zeemaoht 

1902" wordt nader gewijzigd en aangevuld, 
als in: de hiernavolgende · paragrafen is aan
gegeven: 

§ a. Aan ar_tikel 7 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende : 

,,Onder overgang worcit ·verstaan het onmid-

13 
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dellijk aansluiten van den datum van ontslag - 2°. - In den sub 1°. genoemden staat worden 
uit den militairen dienst aan den datum van de woorden : ,,Adelborst der lste klasse" ver
aanvaarding van den anderen Rijksdienst." vangen door: ,,Luitenant ter zee der 3de-

§ b. In artikel 13 wordt het woord ,,ver- klasse". 
jaard", voorkomende onder ·1°., letter g, § .d. In het eerste lid van artikel 15 worden 
vervangen door: ,,te niet gegaan". na het woord ,,stand" ingevoegd de woorden a 

Aan het slot van dit artikel .wordt toege- ,,en klasse". · In liet derde lid van dit artikel 
voegd : wordt na het woord ,,stand" ingevoegd : 

,,6°. Wanneer aan militairen der zeemacht ,,en klasse, dan wel gelijkstelling met zoodanigen 
diensten buiten het zeewezen worden opge- rang of stand en klasse". 
dragen, wordt door Ons of doo.r Onzen Minister § e. In _het eer_ste. lid van artikel _16 worden 
van Marine, naar gelang het officieren dan wel ingevoegd : 
militairen beneden den rang van officier betreft, a. iri den aanhef na het woord ,,stand" 
in ieder voorkqmend· geval bepaald, of de opge- de woorden : ,,en 'klas'se" ; 
dragen diensten buiten het zeewezen. voor de b. in het voorkomende onder a, na het woord 
toepassing der pensioensbepalingen zullen ,,rang" de woorden :· ,,of stand en klasse" ; 
worderi aangemerkt als ;,militaire_ diehsten" ." c. in het voorkomende· onder d. na het 

§ c. 1° .. De staat van het bedrag der pen, woord ,,stand" de w'ocirden: _·,,en klasse". · 
sioenen, bedoeld in art. 15, eerste .lid,· wordt Aan dit lid wordt ~a- h~t ~oorkom~nde onder 
voor zooveel betreft_het personeel der zeemaoht e. toegevoegd : 
beneden den rang van officier. en· de weduwen ,,f. indien hij den · dienst verlaat op een 
en kinderen _van dat • personeel, gewijzigd als tijdstip, dat hij verminde~d was tot eene klasse, 
volgt : · waarvoor een lager pensioensbedrag is vast
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I
Bedrag v. h. jaarlu'ksch 
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gesteld." 
- In het tweede lid van dit artikel worden na 
het woord ,,stand" ingevoegd de · woorden : 
,,en· klasse". 
· ·Tusschen het tweede. en derde lid van dit 

artikel wordt[een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
· ,, V oor de toepassing van het bepaalde iri het 
eerste lid sub a. van dit artikel geldt : 

1 °. ingeval voor verschillende · klassen in 
denzelfden stand op den in artikel 15 be
doelden staat ' een zelfde pensioensbedrag is 
aangegeven, wordt de werkelijke dienst, in de 
verschillende klassen doorg~bracht, samen
gerekend; 

2°. indien een schepeling, die gedurende de 
laatste twee jaren werkelijken dienst ver
minderd is· tot eene klasse waarvoor een lager 
pensioensbedrag is vastgesteld, in klasse is 
hersteld, wordt de tijd v66r en na zijne ver
mindering in klasse in werkelijken dienst door
gebracht, met inachtneming van het. bepaalde 
sub 1°. van dit _lid, samerigerekend." 

Aan het laatste lid van dit artikel wordt 
toegevoegd : 

,,behoudens in geval van vermindering in 
klasse van dit personeel, ten opzfohte waarvan 
geldt het bepaalde in het eerste lid sub f. en 
in ·het derde lid ·van .dit artikel." · 

Aan het einde van dit artikel wordt toege
voegd een lid, luidende : 

,,Dienst in betrekkingen, aan welke door
Ons bij besluit gelijkstelling met eene bepaalde 
klasse in een stand is verbonden, w.ordt voor 
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de toepassing van dit artikel beschouwd als 
in die klasse te zijn doorgebracht." · 

§ f. In artikel 23 worden na het woord 
,,stand" ingevoegd de wo·orden : ,,en klasse". 

§ g. Aan het laatste lid van artikel 25 wordt 
toegevoegd : 

.,of wanneer een korporaal volgens de bepa
lingen van dit artikel recht zou hebben gehad 
op hooger pensioensbedrag, indien hij tot op 
het tijdstip van zijn ontslag uit den dienst in 
den onmiddellijk aan zijn rang voorafgaanden 
stand en klasse ware blijven voortdienen, in 
welk geval met afwijking in zooverre van 
artikel 16 dezer wet hem dat hoogere bedrag 
wordt toegekend." 

§ h. In het eerste lid van artikel 26 vervallen 
het woord ,,hoofdmachinisten" en de komma 
daarachter voorkomende. In ciat lid worden 
de woorden ,,een en twintig gulden'.' vervangen 
door: ,,vijf en twintig gulden" en de woorden 
,,twaalf gulden vijftig cent" door : ,, vijftien 
gulden". · 

§ i. Onmiddellijk na artikei 30 wordt een 
artikel ingelascht, luidende : 

,,Art. 30bis. Wij behouden Ons voor, de 
na. 8 Mei 1913 wegens langdurigen • dienst 
gepensionneerden beneden den rang van ofli
cier, die jonger dan zestig jaren zijn, in tijden 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstancl.igheden op te roepen, om, na 
daartoe geschikt te zijn bevonden, in den rang 
of stand en klasse, bij hunne pensionneering 
bekleed, weder il\ dienst te worden gesteld. 

Het pensioen van den militair, qie zonder . 
geldige redenen, ter beoordeeling van den 
Minister van Marine, aan die oproeping niet 
voldo"<t of zich aan de wederindienststelling 
onttrekt, wordt, op uitspraa:k van dien Minister, 
tijdelijk geschorst. 
. Deze schorsing_ neemt aanvang met den dag, 

waarop de gepensionneerde voor den dienst 
had moeten opkomen en niet is verschenen ; 
zij eindigt ~et den dag, .waarop de gepension
neerden, die aan de oproeping-hebben voldaan, 
bij algemeenen maatregel van bestuur, van 
hunne verplichting ' tot den dienst worden 
ontslagen." . 

Overgangsbepalingen. 
2. § a. Het voile pensioensbedrag, zonder 

verhooging om pijzondere ;redenen, wordt voor 
hoofdmachinisten en voor hunne .weduwen en 
kinderen bepaald r.espectievelijk op f 900 . en 
f 400 's jaars. 

Het bepaalde in artikel 26 der wet blijft voor 
hoofdmachinisten ongewijzigd van kracht. 

§ b. Het voile pensioensbedrag, zonder ver-

:hooging om bijzondere redenen, blijft voor de 
'adspirant-machinisten, · die sedert 8 Mei 1913 
·,tot aan den datum van het in werking treden 
van deze wet in den stand van matroos zijn 
gepensionneerd, zoomed.e voor d.e adspirant-· 
machinisten, die bij het in werki;g treden van 
deze wet den stand van matroos bezitten, 
zoolang zij in dien stand dienen, bepaald op 
f 300 's jaars. 

§ c. Voor luitenants ter zee der 3de klasse 
en oflicieren-machinist der 3de klasse wordt 
de tijd, gedurende welken zij v66r het in Werking 
treden van deze wet gediend hebben in de be

, trekkingen respectievelijk van adelborst der 
lste klasse· en van .hoofdmachinist der lste en 

· der 2de klasse ~£ van hoofdmachilrist, gerekend 
als te zijn doorgebrachp onderscheidenlijk in 
den rang van luitenant ter zee der 3de klasse 
en' van oflicier-machinist der 3de klasse. 

§ d. Voor oppermachinedrijvers, machine
drijvers-majoor, sergeant-machinedrijvers, kor
poraal-machinedrijvers der lste /dasse, korpo
raal-machinedrijvers der 2de klasse en kor
poraal-stokers wordt de tijd, gedurende welken 
zij voor het in werking treden van deze wet 
gediend hebben in de ·betrekkingen respec
tievelijk van opperstoker, stoker:majoor, ser
geant-stoker, korporaal-stoker der lste klasse, 
korporaal-stoker der 2de klasse en korporaal
stoker der 3de klasse, gerekend als te zijn 
doorgebracht in de rangen respectievelijk van 
oppermachinedrijver, machinedrijver-maj oor, 
sergeant-machinedrijver, korporaal-machine
drijver · der lste klasse, korporaal-machine
drijver der 2de klasse en korporaal-stoker. · 

§ e. De bepalingen van deze wet gelden niet 
bij de berekening van het bedrag, waarop voor
_loopige en tijdelijke -pensioenen, verleend· v66r· 
8 Mei 1913, bij vervanging of vernieuwing moe-
.ten worden bepaald. · 

3. _Deze wet treedt. in werking op den dag 
harer afkondiging met uitz'ondering van het 
bepaalde in de paragrafen c, sub 1°., d, e, f, 

:g en h van artikel 1 en in paragraaf a van arti
kel 2, hetwelk geacht wordt te zijn in werkirig 
getreden op, 8 Mei 1913 en van het 'bepaalde 
_in paragraaf b van artikel .1; voor zooveel 
betreft de wijziging van artikel 13 onder 1°., 
.Jetter g, hetwelk geacht wordt te zijn in werking 
getreden op 6 Augustus 1914. 

Last~n en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 16den April 

:'1915. 
WILHELMINA. 

iDe Minister van .Marine, J. J. R.AMBONNET. 

(Uitgeg. 24 April 1915.) 

13* 
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16 April Hll5 .. "\VET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een zijtak Nieuwveen-Te1· Aar (Papen

. veer) van de spoorweglijnen in de Haar
lemmermeer en cimgeving. S. 193. 

16 April 1915. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Rijssen. s.:_ 194. 

16 April_ 1915. WET, tot_ verhooging en wijzi-
ging van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1914. (Ver
schillende onderwerpen.) S. 195. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. en wordt de omschrijving van een artikel 
gewijzigd. ·:. 

Ten gevolge· van ,het vorenstaande wordt 
bet totaal der Ude afdeeling verhoogd. met 
f 26,500 : dat der IIIde afdeeling met / 35,041 
en wordt het eindcijfer van voormeld hoofd- · 
stuk verhciogd met / 61,541. 

16 April 1915. WET, tot aanvulling v_an de 
wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n•. 131), 
tot regeling van het veeartsenijkundig 
Staatstoezigt en de veeartsenijkundige po
litie. S. 19fi. 

• Bijl. 2• Kame,· 1914/15, n°. 302, 1-6. 
Hand. idem 1914/15, bladz. 982-987. 
Bijl. I• Kame,· 1914/15; n•. 302, 1-2. 
Hand. idem 1914/15, bladz. 278. 
WIJ WILHELMINA., ENZ ... doen te weten: 
A.lzoo Wij in overweging gen·omen hebben, 

dat de bij de uitvoering der Wet van 20 Juli 
1870 (Staafsblad n•. 131), tot regeling van het 
v:eeartsenijkundig Staatstoezigt en de veeart
senijkunkige politie, opgedane ervaring heeft 
aang·etoond, dat de in die wet vervatte voor
scbriften aanvulling behoeven; 

Zoo is het, dat Wij, den-Raad van State, enz. 
A.rt. 1. In artikel 15 der wet van 20 Juli 1870 

(Staatsblad n°. 131), tot regeling van het vee
artsenijkundig Staatstoezigt en de veeartsenij
kundige politie, worden acbter bet woord 
,,vleesch" ingevoegd de woorden ·,,melk, afge
roomde melk, karnemelk, wei,". 

2. Deze. wet treedt in werking met den dag, 
volgende op dien, waarop zij is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 16den April 

19]5. 

WILHELMI.NA.. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA, 

(Uif,qeg. 5 lliei 1915.) 

16 April 1915. WET, tot. uitvoering van arti
kel 100 der Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914. S. 197. 

Bijl. 2• Kamer 1914/15, n°. 276, 1-7. 
Hand. idem 1914/15, bladz. 826-830 .. 
Bijl. l• Kamer 1914/15, n°. 276, 1-2. 
Hand. idem 1914/15, /Jladz.' 277. 
Wr:r WILHELMINA; ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat naar art. 100 der Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914, nader moet worden geregeld in 
welke gevallen eene vennobtschap, vereeniging 
of maatschappij, vallende onder art. lb dier 
wet, die niet uitsluitend binnen het Rijk aan 
eene inkomstenbelasting of andere naar de 
winst geheven belasting is onderworpen, recht 
heeft op vermindering of ontheffirig van be-
lasting; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Eenig artil,el. 
Artikel 100 der Wet op de _Inkomstenbe

Iasting 1914 wordt als volgt gelezen: 
Indien eene vennootschap, vereeniging of 

maatschappij, vallende onder art. lb, tevens 
in eene der kolonien of bezittingen van het Rijk 
aan eene inkomstenbelasting is onderworpen, 
wordt hare· uitdee~ng over een boekjaar, v66r 
de berekening der belastin:g -volgens art. 39, · 
verminderd met twee-derde van de· som welke 
tot die uitdeeling in dezelfde verhouding staat 
als het gedeelte van de opbrengst van het 
bedrijf, dat geacht kan worden in de kolonie 
of bezitting te zijn verkregen, tot de geheele 
opbrengst. · 

Kan de opbrengst van het bedrijf geacht 
worden in haar geheel in de kolonie of bezitting 
te iijn verkregen, dan wordt de uitdeeling, v66r 
de - berekening der belasting volgens art. 39, 
met twee-derde verminderd. 
. Onder opbrengst van· het bedrijf wordt · ver

staan de zuivere opbrengst. Deze wordt, voor 
d~ toepassing van het eerste lid, bepaald naar 
de beginselen der artt. 7, 10 en ll. 

De in eene kolonie of bezitting met het ver
zekeringsbedrijf verkregen opbrengst wordt ge
steld op de· som die aldaar tot gtondslag voor 
de hefting der inkomstenbelasting strekt. 

Achter artikel 100 worden in de Wet op 
de Inkomstenbelasting · 1914 twee nieuwe 
artikelen opge~omen, luidende : 

-Art. l00bis. Indien eene vennootschap~ ver
eerngmg of maatschappij, vallende onder 
artikel lb, ·tevens in het buitenland aan eene 
belasting is onderworpen die, ten: behoeve van 
den Staat, in eenigen vorm .naar de winst 
wordt geheven, wordt hare uitdeeling over een 
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boekjaar, voor de berekening der · belasting 
volgens art. 39, verminderd met de helft van 
de som welke tot die uitdeeling in dezelfde 
verhouding staat als het gedeelte van de op
brengst van het bedrijf; dat geaoht kan warden 
in het buitenland te zijn verkregen, tot de 
geheele opbrengst. 

Kan de opbrengst van het bedrijf geaoht 
worden in haar geheel in het buitenland te zijn 
verkregen; dan wordt de uitdeeling, v66r de 
berekening der belasting volgens art. 39, met 
de · helf:t verminderci 

Onder opbrengst van het bedrijf wordt ver
staan de zuivere opbrengst. Deze wordt, voor 
de toepassing· van het eerste lid, bepaald naar 
de beginselen der artt. 7; 10 en 11. 

De in het buitenland .met het verzekerings
bedrijf verkregen opbrengst wordt gesteld 
op de som die aldaar tot grondslag voor de 

. heffing der belasting strekt. · 
, Art. I00ter. Indien eene vennootsohap, ver

eeniging of maatsohappij, vallende antler art. lb, 
blijkens te haren name gestelde aandeelen, voor 
ten minste negen tiende gedeelten in het 
bezit is van het uitgegeven aandeelenkapitaal 
eener vennootsohap, vereeniging · of maat
sohappij, welke hetzij in eene der ·kolonien of 
bezittingen van het Rijk is gevestigd en aldaar 
aan eene inkomstenbe!asting is onderworpen, 
hetzij in het buitenland is gevestigd en aldaar 
aan eene belasting fa onderworpen die, ten 
behoeve van den Staat, in eenigen vorm naar 
de. winst wordt geheven, wordt in het eerste 
gev~l twee-derde en in het laatste geval de 
·helft van het .bedrag dat in een boekjaar 
genoten wordt ter ~ake van bezit dier aan
deelen, van de eerstvolgende uitdeeling afge
trokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

April 1915. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, TREUB. 

De lvl inister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
'(Uitgeg. 24 April 1915.) 

16 Api·il 1915, WET, tot nadere wijziging van 
de Woningwet.' S. 198. 

Bijl. 2° Kamer 1914/15, n°. 271, 1-8. 
Hand. ide,n 1914/15, blaclz. 831. 832. 
Bijl. ·1° Kamer 1914/15, n°. 271, 1-2. 
Hanel. ideni 1914/15, bluclz. 277. 

'W IJ WILHEL ~lIN A, ENZ ... doen tc weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wemchelijk is, den termijn voor aflos-

sing van· voorschotten, kraohtens § 7 en § 8. · 
van de Woningwet-te verleeI1en, te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 30, 4de lid, der W oning

wet, wordt voor: ,,vijftig" gelezen: ,,vijf en 
. zeven tig". 

2. In artikel 33, 2de lid, der Woningwet 
wordt voor ,,vijftig" gelezen: ,.vijf ert zev'iln
tig". 

3. Deze wet treedt in werking op een door· 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten .. en bevelen,· enz. 
Gegeven te 's-Grav~nhage, den 16den April 

1915. 
WILHELllHNA. 

De Minister van Binnenlanclsche Zdken, 
80RT V. D. LINDEN. 

De Minister van ,Tiistitie, B. ORT, 
De Minister van Financien, TREUB . 

(Uitgeg. 4 Mei 1915.) 

16 April 1915. BEBLIDT, houdende verbod van 
uitvoer van nikkel als grondstof en bewerkt; 
tenzij gebruikt als onderdeel van eenig 
vervaardigd artikel, waarvan nikkel geen 
hoofdbestanddeel vorint. S. 199 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van nikkel als 
grondstof en bewerkt, tenzij gebruikt als 
onderdeel ·van eenig vervaardigd ar,tikel, waar
van nikkel geen hoofdbestanddeel vormt, te 
verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en y,an Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 7 April 1915, Kabinet, 
Litt. T40 ; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 April 1915, n°. 2) ; . 

'Gezien .het nader rapport van Onze' • voor
noemde Ministers vaµ 15 April 1915, Kabinet, 
Litt. F 45 ;· 

Hebben goedgev.onden en verstaan te 
bepalen: 

' Eenig artikel. 
De uitvoer van nikk~l als grondstof en be

werkt, tenzij gebruikt als onderdeel van eenig 
vervaardigd artikel, waarvan· nikkel geen hoofd
bestanddeel vormt, is verboden van den dag 
der afkondiging van· dit Besluit. 

Of van eenig vervaardigd artikel nikkel een 
hoofdbestanddeel vormt, wordt zoo noodig 
door Onzen Minfster van Financien beslist. 

· Wij .behouden Ons voor· dit verbod tijdelijk 
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op te heffen of in bijzondere. gevalleiJ. daarvan 
.ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, va.n ,Financii'n. en 
· van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoe~ing va~ dit Besluit, d~t in hetStaat;iblad 
zal warden geplaatst en waarvan afsc.hrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

:s Gravenhage, den 16den April 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 

De ~Minister van Financii!n, TREUB. 

De J,fin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 17 Ap:il 1915.) 

~6 Api·il 1915. BESLUIT, houdende wijziging 
van het besluit van 25 Juni1902 tot uitvoe
ring van art. 23 der Gezondheidswet. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
14 April 1915, n°. 4129, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen; 

Gelet op Ons bPsluit van 25 Juni 1902 n°. 55, 
gewijzigd bij Onze besluiten. van 21 J anuari 
i910 n°.- 5, en 3 Augustus 1911 n°. 53; 
· Hebben goedgevonden· en verstaan: 
met nadere wijziging ,mn Ons besluit van 

25 J uni 1902 n°. 55 te bepalen: 
· Eene afzonderlijke gezondheidscommissie 

wordt ingesteld voor de gemeente Kerkrade. 
Onze Minister van Binnenlaridsche Zaken is 

belast met de uitvoering-van dit besluit, dat 
in de Nederla;idsche Staatscourant zal warden 
·geplaatst. 

's Gravenhage, 16 April 1915. ·,. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D .. LINDEN, 

17 April 1915. BESLUIT, tot vaststelling van 
formulieren voor aangifte~biljetten der 
inkomstenbelasting. S. 200. 

. WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen .Minister van 
Financien van.15 llfaart 1915, n°. 209, Directe 
Belastingen ; 

Gelet op artikel 44 der Wet op de In,komsten
belasting 1914; 

Den Raad van ·state gehoord (advies van 
30 Maart 1915, no.· 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 April. _1915, n°. 138, 
Directe Belastingen ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Voor de aangiftebiljetten der inkomsten
belasting voor de belastingplichtigen, bedoeld 

. in art. lb en art. 2 der wet, warden vastgesteld 
de bij dit. besluit behoorende formulieren B-F, 
te weten: 

formulier B voor binnen het Rijk gevestigde 
.naamlooze vennootschappen, commanditaire 
vennootschappen op aandeelen, cooperatieve 
en andere vereenigingen en onde'rlirige verzeke
ringmaatschappij en; 

formulier C voor niet binnen het Rijk wonende 
of gevestigde personen en lichamen, niet val
lende antler art. 27 der wet ; 

formulier D voor buitenlandsche onderne
mers van spoor- en tramwegdiensten, bedoeld 
in art. 27 der wet ; 

formulier E voor buiten het Rijk gevestigde 
verzekeraars, die hun bedrijf binnen het Rijk 
uitoefenen ; 

formulier F voor niet binnen het Rijk wo
nende of gevestigde personen en lichamen die, 
persoonlijk of door een · vertegenw9ordiger, 
.binnen het Rijk een of meer bedrijven of be
roepen tijdelijk uitoefenen, 

Het· aangiftebiljet voor birinen het Rijk ge
vestigde stichtingen d_ie een bedrijf of beroep 
uitoefenen, wordt ingericht volgens het bij Ons 
besluit van 5 Maart 1915 (Staatsblad n°. 134) 
vastgestelde formulier A, met dien verstande, 
dat in het hoofd daarvan de woorden : ,,Aan
giftebiljet voor hen die binnen het.Rijk wonen" 
warden vervangen door de woorden.: ,,,Aan
giftebiljet voor binnen het. Rijk gevestigde 
stichtingen", en dat de in het formulier voor
komende vragen en opmerkingen, die niet op 
stichtingen betrekking kunnen hebben, aehter
wege blijyen .. 

Voor het . bijzonder aangiftebiljet, bedoeld 
in art. 44; derde lid,_ der wet, woI11t vastgesteld 
het bij dit besluit behoorende formulier G. 

Onze Minister va.n · Financien. is be!ast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad "!al worden, geplaatst en waarvan af
schrift z.al warden gezonden aan den Raad 'van 
State .. 

's Gravenhage, den 17den April 1915: 

WILHELMINA. 

De 3Jinister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 30 April 1915.) 
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RIJKSINKOMSTENBELASJ'INCi. 
GEMEENTE Uitgereikt . ; ...... · .... . 

Bescbrijvingslijst n°. . .. 
• · · · ·. . . . . . . • .. • . . Register n° ...........• 
.... , ............. , .... ' no . . • .... , .. 
Belastmgjaar 1 Mei 191 '-30 April 191 

AANGIFTEBILJE'.I;. 
voor binnen het Rijk _gevestigde 
naamlooze vennootschappen, com·
manditaire vennootsohappen op 
aandeelen, coiiperatieve en andere 
vereenigingen en onderlinge ver
.zekeringmaatscha ppij en. 

A-an ........... i •.• · •.................• 

•.•..•..•..... T .•..•... te- ...............• 

I. Welke zijn de namen, voorna
men en adressen van : 
a. de bestuurders of beheerende 

vennooten Uwer vennoot
schap, vereeniging of maat
schappij ? 

b .. ,de commissarissen ? 

II. Hoe g:root is het bedrag der uit
deeling waarvan hierbij volgens 
art. 52 der wet aangifte ge
schied t: · 
a. in geld ? / 
-b. in bij schrij ving op, of uit-

reiking van aandeelen · of 
obligatien, aandeelen in af
zonderlijke ;foµc\_sen daar
onder begrepen en (bij ver
zekeringmaatschappij en) in 
verhooging -der verzekerde 
som? · / · ...... . 

{In het antwoord op te geven.het 
bedrag der uitdeeling zonder a/trek 
van de bedragen bedoeld in art. 20, 
tweede li<l, en in de artt_. 100, lO0bis 
en l00ter der· wet, waaromtrent af
zonderlijk opgaaf gevra_agd wordt, 
onder V, VI en VII.) 

Te zamen f ...... . 

III. Op welken datum neemt de 
·_ uitvoering van het besluit tot 

het ·doen der uitdeeling een 
aanv~ng? 

IV: Indien nevens de in vraag II 
bedoelde uitdeeling · aflossing 

· van kapitaa~ heeft plaats ge
had, hoe gro·ot was het bedrag 
. dier aflossing ? 

V. Indien sedert de vorige uitdee
ling een of meer boekjai:-en zijn 
afgesloten, waarin een bedrag is 
genoten ter zake van het bezit 
van aandeelen op naani in.an-

dere binnen het Rijk geve~tigde 
naamlooze vennootschappen , 
commanditaire vennootschap
pen op aandeelen, coiiperatieve 
of andere vereenigingen of <in• 
derlinge verzekeringmaatschap
pijen; - welke zijn die naam
looze vennootschappen, enz.? 

- en hoe groot was het genoten 
bedrag _? / 

VI. Indien Uwe vennootschap, ver
eeniging of maatschappij in 
eene der kolonien of bezittin
gen van het Rijk aan eene in: 
komstenbelasting is onderwor
pen, of wel in het buitenland is 
onderworpen aan eene belasting 
die, ten behoeve van den Staat, 
in eenigen vorm naar de winst 
wordt geheven, oefent zij dan 
haar bedrijf nit : . •· 
- uitsluitend in de kolonien of 
bezittingen ? 
- uitslnitend in het buiten
land ? 
en zoo neen, . 
- hoeveel bedraagt de geheele 
zuivere opbrengst van het be
drijf over bet boekjaar waartoe 

· de uitdeeling betrekking beeft? f 
- welk bedrag daarvan kau 
geacht worden· in de kolouien 

/Of bezittingeu te zijn verkregeu? ,, 
- en (of) .,velk bedrag in het 
buitenland ? 

· (De in eeneckolonie of bezitting 
.. van het Rijk of in het buiten-

land met het verzekeringsbe
drijf verkregen opbrengRt word t 
.gesteld op . de som die aldaar 

- tot grondslag voor de hefting 
.... _der _b_elasting strekt.) 

Ten belioeve van welkeu St~at 
· · · en: krachtens welke wet wordt 

de in den aanhef dezer vraag 
bedoelde bnitenlandsche belas-
ting geheven ·? · 

VII. Indien Uwe vennootschap, ver
eeniging of maatschappij voor 
ten minste negen tiendegedeel
ten in. het bezit is van het nit-

- gegeven aandeelenkapitaal van . 
· een of· m·eer · vennootschapp·en:, 
vereenigingen of maatschap
pijen, welke hetzij in eene der 
kolonien of bezittingen van het 
Rijk zijn gevestigd en aldaar 
aan eene inkomRtenbclasting 
zijn ondenvorpeu, hetzij in het 
buitenland zijn gevestigd eµ 
aldaar aan eene belasting zijn 
onderworpen die, ten behoeve 
van den Staat, in eenigen vorm 
naar de winst wordt geheven, 
- welke zijn die venuootschap-

1915 
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pen, vereemgmgen of, maat
scbappijen, en waar zijn zij 
gevestigd ? 

- hoe groat is bet 
aandeelenkapitaal ? 
- hoe groat is bet 
aandeelenbezit (no
minaa.J)? 
- welk bedrag is in 
bet . 
de sede:rt de vorige 

uitdeeling afgesloten 
boekjaar 

boekjaren genoten ter 
zake van dat aan
deelenbezit ? 
- ten beboeve van welken 
Staat en kracbtens welke wet 
wordt de in den aanbef dezer 
vraag bedoelde buitenlandscbe 
belasting geheven ? 

De aangifte kan hieronder desverlangd nader 
warden toegelicbt. 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid 
beantwoord en onderteekend. 
· Te ........ ·., den ........... 19 

Opzettelijk onjuiste of onvolledige invulling 
wordt, indien daaruit nadeel voor bet Rijk 
kan ontstaan, gestraft met geldboete van 
ten hoogste drie duizend gulden. 

· H et biljet moet, voordat ·een besluit tot het doen 
eener belastbare . 'uitdeeling wordt uitgevoerd, 
overeenkomstig de eischen der wet ingevuld en 

· onderteekend, warden . ingeleverd ten kantore 
van den ontvanger der directe belastingen te ..... . 

C 
RIJKSINKOMSTENBELASTING. 
GEMEENT!i1. Uitgereikt ............• 

Bescbrijvingslijst n° .... . 
Register no ........ '. .. . 

. . . . . . . . , ....... , ....... , no . ..... , 

Belastingjaar l Mei 191 -30 April 191 

AANGIFTEBILJET 
voor niet binnen bet Rijk wonende 
of gevestigde personen en licha
men, niot vallende onder art. 27 

der wet. 
Aan .......................... . 

................. te ...... : .... .. 

I. Welke zijn Uw ndam, voorna
men en woonplaats? (Voor 
maatscbappijen, vereenigingen 
en andere lichamen in te vullen 
den naam en de plaats waar de 
zetel is gevestigd.) 

II. Indien gij bet genot bebt .van 
een binnen het Rijk gelegen 
onroerend goed of van een op 
zoodanig goed gevestigd recbt, 

in welke gemeente of gemeenten 
is dat goed gelegen, van wel
ken aard is bet (bouwland, 
veenderij, . gebouw, enz.) en · 
van welkeri aard is het recbt ? 
(Indien er meerdere goederen 
of . reel-ten zi;Jn, die alle _ af
zonderlijk op te geven.) 

III. Indien gij of Uwe ecbtgenoote 
· binnen bet Rijk, persoonlijk of 

door een vertegenwoordiger, 
een bedrijf of beroep (ambt, 
waardigbeid, bediening .en be
trekking daaronder begrepen) 
uitoefent, welk is dat bedrijf of 
beroep en waar geschiedt die 
uitoefening ? 

IV . .Indien gij als commanditair 
vennoot of uit anderen boofde 
(niet als aandeelhouder) deel
gerechtigd zij t in de opbrengst 
van een bedrijf of beroep, dat 
binnen het Rijk wordt uitge
oefend, wie oefent dat bedrijf 
of beroep uit, en waar wordt 
het uitgeoefend ? 

V. Indien gij buiten het Rijk een 
uit 's Rijks schatkist bezoldigd 
ambt bekleedt, welk is dat 
ambt? 

. VI. Hebt gij wegens bet bekleed 
hebben van een uit 's Rijks 
schatkist bezoldigd ambt recht 
op verlof- of nonactiviteitstrakte
ment uit 's Rij ks schatkist ? 

Hebt gij wegens het bekleed 
hebben van een uit 's Rijks 
schatkist bezoldigd ambt recbt. 
op wachtgeld of pensioen uit 
's Rijks schatkist? Zoo ja, 
sedert wanneer ? . 

VII. Indien gij na 1 Mei .belasting
. plicbtig zijt geworden, op' welk 

tijdstip heeft dat plaats gebad? 

Bij de beantwoording der volgende vraag (vraag 
VIII) neme men het onderstaande we!, in aan
merking: 

1 °. De opgaven van de opbrengst der verschil
lende bronnen van inkomen moeten gee,chieden 
voor de bronnen van inkomen die bestonden 
op 1 .ilf ei, of voor hen die na I Mei belasting
plichtig zijn geworden, op het tijdstip van 
aanvang van den belastingplicht. · . 

2°. Voor iedere op het onder I 0 • genoemde tijdstip 
bestaande bron van inkomen moet worden 
opgegeven het bedrag dat zij voor den belasting
plichtige zuiver heeft opgeleverd over • het 
laatst verloopen kalenderjaar of, voor zooveel 
de opbrengst van onderneming en arbeid 
betreft, over het laatst verloopen boekjaar 
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hetgeen men als commandi
ta'ir vennoot of als aandeel-

indien dit niet met het · kaienderja~r samen
valt (*). Is. de opbrengst van eenige bron van 
inkomen nog niet ·, over een vol kalender-
of boelcjaar· genoten, dan worilt zij in rekening 
gebracht tot haar bekend of te begrooten ' 
jaarlijksch zuiver bedrag. · · 

houder ;.reaiet.1 · 

·3. voordeelen uit ambten die.nit 
's Rijks schatkist worden be-

. zoldigd . . . . . . : . ·. . I .....• 
(Zie de aanteekening onder (*) Voor veranderlijke inkomsten · wordt dus 

niet, zooals bij de belasti'.ng op bedrijfs
en andere inkomsten het geval was, het 
gemiddP]de van drfr jaren genomen. 

3°. In de opgaven moet worden begrepen het · 
inkomen van de echtgenoote, behalve bij schei
ding van goederen ( al dan niet gepaard gaande 
met scheiding van tafel en bed) en indien 
de vrouw voor zich het beheer harer roerende 
en onroerende goederen en het vrij e genot 
harer inkomsten heeft bedongen. Voorts 
maakt het geen ver schil krachtens . welk recht 
de opbrengst van een bron van inkomen ge
noten wordt ( eigendom, vruchtgenot, enz. ). 
Als zuivere opbrengst der verschillende 
bronnen van inkomen moet worden opge
geven de onzuivere opbrengst n a a f t r e k 
van rle kosten tot verwerving, inning en 
behoud der opbrengst en van de op de opbrengst 
drukkende lasten, alsmede, van afschrijvingen 
op zaken, die voor de uitoef ening van het 
bedrijf of beroep worden gebruikt en van ver
plichte bijdragen voor pensioenen en fondsen. 

VIII. Hoe groot is het bedrag van Uw 
inkomen uit de hiervoren aange
duide bronnen,gesplitstals volgt: 

a. zuivere opbrengst van onroerende 
goederen ( niet door U gebezigd 
voor de uitoefening van een 
bedrij f of beroep) : 

1. huurwaarde van gebouwen, 
gedeelten van. gebouwen of 
gronden b:ij eigen gebruik 
voor woning of tot buisbou-
d elijke doeleinden . . . . . f ..... . 

2. huur- of pachtsommen of an- . 
dere baten uit onroerende 
goederen, zooals uitkeeringen 
ter zake van opstal, erfpacht, 
beklemming of vaste· huur, 
grondrente of andere op on-
roerend goed gevestigde 
schuldplichtigheid, enz. . . ,, 

b. zuivere opbrengst van geldschie
ting en commandite in eeri bedrijf 
of beroep, waarvan de zetel bin-
nen het Rijk is gevestigd . . . ,, .... , . 

c. zuivere opbrengst van -c-nderne
ming en arbeid . 
1. uit bedrijf of beroep (ambt, 

waardigheid, bediening en 
betrekking daaronder begre
pen), binnen het Rijk uitge-
oefend) .......... ,, ..... . 
(Van traktementen en sala-· 
rissen moeten de verplichte 
bijdragen voor pensioenen en 
fondsen wo'rden afgetrokken.) 

2. wegens deelgerechtigdheid in 
'de winst van een bedrijf of 
beroep, dat binnen het Rijk 
word t uitgeoefend . . . . . ,, ..... . 
(Hierbnder niet te begrijpen 

IX. 

Jr. c, 1). 

d. zuivere opbrengst van rechten op 
verlof- of nonactiviteitstrakte
ment, wachtgeld of pensioen uit 
's Rij ks schatkist . . . . . . . ,, ..... . 

(V a.n verlof- en nonactiviteits
traktemeriten, ·wachtgelden · en 
pensioenen moeten de verplichte 
bijdragen · voor pensioen en 
fondsen word en afgetrokken.) 

Totaal .. 

· Met welk bedrag moet 
het hierboven aangege
ven inkomen worden 
verminderd : 

. I .... : . 

a. tt1r zake van renten van 
schulden, die tot aan-

. koop, stichting, verbe
tering of verandering 
van binnen het Rijk ge
legen gebouwen en gron
den z:ijn aangegaan .. f 

b. ter zake van de toege
kende vr:ijstelling van 
belasting voor het halve 
bedrag der wachtgelden 
en pensioenen, die v66r 
1 Mei 1915 zijn inge

·gaan, tot een maximum 
vanf500 ...... ,, 

---/ ..... . 
Aangegeven belastbaar inkonien . f ..... . 

De aangifte kan hieronder desverlangd . 
nader worden. toegelicht. 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid 
'beantwoord en onderteekend. 

Te .......... , den· ......... 191 

Ieder wien voor hem zelven of voor een antler 
een aangiftebiljet is uitgereikt, is gehouden dat 
hiljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud, 
naar waarheid in te vullen of te doen invullen 
e.n te onderteekenen, ook al meent de belang
hebbende dat hij niet moet warden aange
slagen. Opzettel:ijk onjuiste of onvolledige 
invulling wordt, indien daaruit nadeel voor 
het Rijk kan ontstaan, gestraft met geldboete 
van ten hoogste drie duizend gulden. 

I I 

: Het bilfet moet binnen 20 dagen na de .uit
reiking worden terugbezorgd ten kantore van den 
ontvanger der directe belastingen te ......... . 

. . 

.! • 
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D 
RIJKSINKOMSTENBELASTING. 
GEMEENTE 

's-Gravenhage, 
• afdeeling. 

Uitgereikt ............ . 
Beschrijvingslijst i:J.O. ... . 
Register n° ............ . 

.................. -... ; ... , no . ..... . 

Belastingjaar 1 Mei 191 -30 April 191 

AANGIFTEBILJET 
voor. buitenlandsche ondernemers 
.v~n _spoor-. e.n _tramwegdiensten, 

bedoeld _in art. 27 der wet. 

Aan ................... _ .............. . 
.................... te ................ .. 
ter zake van het baanvak (de baanvakken) .... . 

I. W anneer begint en eindigt het 
boekjaar Uwer onderneming ? 

II. Indien· de exploitatie van het 
baanvak (of een der baanvak
ken) eerst in den loop van het 
laatst verloopen boekjaar aan
ving, op welken datum is dat 
geweest ? 

III. Hoeveel bedraagt de halve 
bruto:opbrenrjst der in het hoofd 
dezes bedoelde baanvakken 
over het laatst verloopen boek
jaar ?_ . . . . . . . . . . . I 

Hoeveel bedraagt de van bo
venstaand bedrag .af te trekken 
interest van vier ten honderd 
over · het bedrag der kosten· 
van aanleg dier baanvakken ? ,, 

Blijft . . . _._/ __ _ 

N.B. De bruto-opbrengst van een 
gedeelte eener lijn wordt, zoo 
noodig, berekend i_n- verhou
ding tot die der geheele lijn. 
Is eene lijn slechts .gedurende 
een gedeelte van het laatst 
v~rloopen boekjaar in exploi
tatie geweest, dan wordt de af 

. te trekken interest diei:J.over
eenkomstig verminderp.. 

De aangifte· kan hieronder desverlangd 
nader worden toegelicht. 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid 
·beantwoord en onderteekend. · 

Te .......... , den ......... 191 

Ieder wien voor.hem zelven of voor een antler 
een aangiftebiljet is uitgereikt, is gehouden dat 
bHjet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud, 
naar waarheid in te vullen of te doen invullen 
en te onderteekenen. Opzettelijk onjuiste of 
onvolledige invulling wordt, indien daaruit 

nadeel voor het Rijk kan ontstaan, ·gestraft 
met geldboete van ten hoogste · drie ditizend 
·gulden. · 

H et biljet moet binnen 20 dagen na de· uitrei
·king warden . terugbezorgd ten kantore van. den 
ontvanger der directe belastingen te 's-Graven-
. hage, • kqntoor. 

E 

RIJKSINKOMSTENBELASTING. 
GEMEENTE Uitgereikt ............ . 

Beschrijvingsl~jst no. . .. 
Register n° ........... . 

. ........... , ............. , no. 

Belastingjaar 1 Mei 191 -30 April 191 

AANGIFTEBILJET 

voor buiten het Rijk gevestigde 
verzekeraars, die hun bedrijf bin
nen het Rijk uitoefenen. 

A an den Heer ............ : . . qls vertegen-
·woordiger van ... , ............. · .......... . 
.................... te ................. . 

I. Zijn er behalve U, nog anderen, 
die hier te .Iande optreden als 
vertegenwoordiger van den bo
venbedoelden verzekeraar ? 
Is een der vertegenwoordigers 
met het algemeen beheer be
last? 

H. Indien gij met het algemeen 
beheer belast zijt, welke zijn de 
namen van de overige, in 
vraag I bedoelde, vertegen
woordigers en waar houden zij 
kantoor? 

Indien een antler met het alge
. · meen beheer is belast, wie is 

dat en waar houdt hij kantoor ? 

· ill. · Welke· soort van verzekeringen 
warden door den bovenbedoel-

. den verzekeraar hier te lande 
gesloten ? 
(Deze vraag · behoeft niet te 
warden beantwoord indien een 
antler met het algemeen beheer 

· ·belast is:) · · · · 

IV. Wanneer begint en eindigt het 
boekjaar der door U vertegen
woordigde onderneming ? 
(Deze vraag behoeft niet- te 
-ivorden beantwoord indien een 
.ander met bet algemeen beheer 
belast is.) 
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v_ Indien gij als vertegenwoordi-

,' ger belast zijt met het al,gemeen 
beheer, hoeveel is door den in 
het buitenland gevestigden ver-
zekeraar in het laatst verloo'. 
pen boekjaar aan premien en 
kapitaal ontvangen van binnen 
het Rijk wonende of gevestigde 
verzekerden ? . • . . • . . . I .... ; .. 
Met hoeveel moet bovenstaand 
bedrag verminderd word en we-
gens toegestane courtage~, pro-
visien en rab.atten ? . . . • 

,Blijft· _,f_:_-__ _ 

N.B. Er mag geert andere aftrek 
plaats hebben dan de hierge
noemde ; aftrek voor kosten 
van herverzekeI"ing en kosten 
van beheer is dus niet foege
laten. 

VL Indien geen der vertegenwoor
digers met bet algemeen beheer 
belast is, hoeveel is, voor zoo
_ veel Uw beheer betreft, door.den 
in het buitenland gevestigden 
verzekeraar in het laatst ver
loopen boekjaar aan premien 
en kapitaal ontvangen van 
tinnen het 'Rijk wonende of 
gevestigd e verzekerden ? 
Met hoevee-1 moet boven·staand 
bedrag vetmindetd warden we
gens _ toegestane . courtages, 
provisien en rabatten ?. 

Blijft . . . _,_/ __ _ 

N.B. Er mag geen andere aftrek 
plaats hebben dan de hierge
noemde ; aftrek voor kosten 
van herverzekering en kosten 
van beheer is·dus niet toege
laten. 

De aangifte kan hief6nder desverlangd nader 
warden toegelicht. · 

Aldus zonder· voorbehoud naar waarheid 
beantwoord en onderteekend. 

Te ............. , den ............ 191 . 

Ieder wien voor hem zelven of voor een 
antler een aan~iftebiljet is uitgereik.t, is ge

· houden dat bilJet duidelijk, stellig en· zonder 
voorbehoud, rni.ar waarheid in te vullen of 
te doen invullen en te onderteekimen. Opzet
telijk onjuiste of onvolledige invulling wordt, 
indien daaruit ·nadeel voor bet Rijk kan ont
staan, gestraft met geldboete van ten hoogste 
drie duizend .gulden. · · · 

F 
RIJKSINKOMSTENBELASTING. 
GEMEENTE Uitgereikt _. ........•..• 

Beschrijvingslijst n°. . .• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Register n° ........... . 
........ -...... · ............... , no . .... . 

Belastingjaar 1 Mei 191 -30 April 191 

AANGIFTEBILJET 
voor niet binnen bet Rijk wo
nende of gevestigde personen en 
lichamen die, persoonlijk of door 
eeii vertegenwoordiger, binnen _ 
het Rijk een of meer bedrijven of 
beroepen tijdelijk uitoefenen. 

Aan ............ ; .................... . 
... , .... _ ........... te ..... _ ..... _ .........• 

I. Welke zijn Uw naam, voorna- · 
men en woonplaats? (Voor 
IIlaa,tschappijen, vereenigingen 

· en·andere lichanien in te vullen 
den naam en de plaats :waar de_· 
zetel is gevestigd.) 

II. Indien gij of Uwe echtgenoote 
binnen bet Rijk; persoonlijk of 
door een vertegenwoordiger, 
een bedrijf of beroep (ambt, 
waardigheid, bediening en be
trekking daaronder begrepen) 

· uitoefent, welk is dat bedrijf of 
beroep en waar geschiedt die 
uitoefening ? 

III. Wanneer is de hierboven be
doelde uitoefening van het be-

. drijf of beroep aangevangen ? 
Wanneer zal die uitoefening 
van bet bedrijf of beroep ver
moedelijk eindigen ? 

IV. Indien gij in het loopende be
_lastingjaa.r reeds in ,ejlne ge
meente van het Rijk in de in
komstenbelasting zijt a,ange
slagen of gij daarvoor reeds. 
a,angifte hebt gedaan, welke is 
die gemeente en wanneer hebt 
gij die- aangifte gedaan ·? 

V. Op hoeveel begroot gij de zui
vere opbrengst van de hierboven 
bedoelde uitoefening van het , 
bedrijf of beroep in· bet loo-
pende belastingjaar ? . f 

De -a,angifte ka~ -hieronder desverlangd 
nader worden toegelicht. 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid 
beantwoord en ondertee.kend. · 

Te ............... , den ...... : ... 191 

Het bilfet moet binnen 20 dagen na de uit- Ieder wien voor hem zelven of voor een antler 
reiking warden terugbezorgd ten kantore van den · eeri aaiigiftebiljet is uitgereikt, is gehouden dat 
ontvanger der directe bdastingen te • . . . • . . . . . . biljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud, 
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naa,r waarheid in te vullen of te doen invullen 
en te ondorteekenen, ook al meent de belang
hebbende, dat h~j niet moet worden aa,nge
slagen. Opzettelijk onjuiste of onvolledige 

· invulling wordt;· indien daaruit na,deel voor 
· het Rijk ka,n ontstaan, gestraft met gel<;lboe~e 
van ten. hoogste drie duizend guJ,den .. 

H et biljet moet binnen 20 dagen na de uitrei
king worden terugbezorgd ten kantore van den 
ontvanger der directe belastingen te .........•• 

G 
RIJKSINKOMSTENBELASTING. 
GEMEENTE Uitgereikt ............ . 

Beschrij vingslij st n °. . .. 
. , , , , .- .. , . . . . . . . . Register no ... _. ........ . 
.......................... , no . .... . 

Belastingjaar 1 Mei 191 -30 April 191 . 
Belastingplicb tige : 

BIJZONDER AANGIFTEBILJET 

betreffende de deelgerechtigdheid van 
niet binnen het Rijk wonende of geves
tigde personen en lichamen in de op
brengst van een bedrijf 6f beroep dat 
binnen het Rijk wordt uitgeoefend. 

Aan ........ : ........ firma.: ......... , 
..... ; ............ te ................... . 

Hoeveel bedraagt het aandeel van 
den bovenvermelden belastingplich
tige in de opbrengst van Uw bedrijf · 
of beroep (of dat Uwer venrioot
schap)? 
(Aan te geven het bedrag dat ge
noten is over het laatst verloopen 
kalen_derjaar of over het laatst ver
loopen boekjaar, indien dit niet met 
het kalenderjaar samenvalt. Heeft 
de deelgerechtigdheid nog niet gedu
rende een geheel kalender- of boek
jaar bestaan, dan moet het bekend 
of te begrooten jaarlijksch bedrag 
van bet aandeel word en aangegeven.) 

I ....... 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid 
beantwoord en onderteeken.d. 

Te ............. , den .......... 191 

l9 April 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van ru,be plwsphaten. S. 201. 

WIJ WILHEL:\1:INA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den. uitvoer van ruwe pho_s· 
phaten te vcr bieden ; 

Gezien de wet_ van 3 Augustus l!H4 (Staats
blad n•. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van iinancien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 6 April 1915, Ka

. bin et, Litt. E40 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 April 19115, n°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers vaI) 17- April 1_915, Kabinet, 
Litt. T46 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van ruwe phosphaten is verboden 

van den ·dag der afkondiging van dit Besluit. 
Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffen- of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor· zooveel hem betreft, belast .met de 
uitvoering v~n dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal · 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den ll!den April 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo_q, BosBo0M. 
De Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Lan_dbouw, Nijverheid en Handel, 
POS1'HUMA. 

(Uitgeg. 19 April 1915.) 

20 April 1915. BESLUI1', tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 30 September 
1914 (Staatsblad n°. 467), houdende bepa
lingen omtrent het gelijktijdig genot van 
burgerlijke en militaire bezoldiging door 
burgerlijke ambtenaren en andere door
loopend of voor een bepaald werk in 's Rijks 
dienst werkzame personen, die zich buiten
gewoon onder ·a.e wapenen bevinden, in
gevolge het Koninklijk besluit van 31 Juli' 
1914, n°. 89. S .. 202. 

WIJ WILHEL:MINA, ENZ. 

Ieder wien voor hem zelven of voor een 
antler een aa,ngiftebiljet is uitgereikt, is gehou

. den dat biljet duidelijk, stellig en zonder voor
behoud, naar waarheid in te vullen of te doen 
invullen en_ te onderteekenen. Opzettelijk on
juiste of onvolledige invulling wordt, indien 
daaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, 
gestraft met geldboete van ten hoogste drie 
duizend gulden.• Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van H et biliet moet binnen. 20 dagen na de uitrei-
king warden terugbezorgd ten- kantore van den Bnitenlandsche Zaken, van J ustitie, van Staat 
ontvanger der directe belastingen te ......•..••• ·van Binnenlandsche.Zaken, van Financien, van 

Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 



205 20-21 ·.'APRIL. 1915 

Handel en van Kolonien van 22 Februari 1915, 
Iste Afd. n°. 370; 

Den Raad van State gehoord (ad vies. van 
16 Maart 1915, n°. 29); 

Gezien bet nader geme~~schapp~lijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 12· A~ril 
1915, Iste Afd. no. 283 ; I 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Koninl~lijk Besluit ;an 

30 September i914 (Staatsblad n°. 467) wordt 
gewijzigd als volgt: 

I. aan artikel I wordt toegevoegd een twe~de 
lid, luidende: 

,,Deze regeling g-eldt van af 1 Januari 1915 
niet voor het personeel van het Staatsmijn
bedrijf, waarop van af dien datum de d6or 
Onzen_ Minister van Landhouw, Nijverheidlen· 
Hand,el· te stellen regelen van toepassing zijn". · 

IL In artikel 2 vervallen · de woorden : 
,,Op grond van, Onze Besluiten van 3 Mei 

1904 (Staatsblad n°. 103), van 4 Juni 1907 
(Staatsblad n°. 142) en van 2 October. 1908 
(Staatsblad n°, 309)". . · [ 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken, van Financien, van Wat~r
staat, van Landbouw, Nijverheid _en Handel 
en van Kolonien zijn, ieder voor zooveel'hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal w·orden h
zonden aan de onderscheiden Ministerieele 
Departementen, aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's.Gravenhage, den 20sten April 1915. 
WILHELMINA . 

. De Ministe1· va'n Oorlog, BosBOOM. 
De JJfinisfer van Marine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. Lou~ON. 

De Minister van ,Justitie, B. ORT,. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D, LINDEN. 

De Minister van Financien, TREUB. 
De Minister van Watersfaat, 0. LELY. 

De Min. van Landbouw, Nijverluiid en Handel; 
PoS'rHUMA .. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
· (Uitgeg. 22 .Mei 1915.) 

20 Ap,·il 1915. · BESLUIT, houdende tijdelijke 
opheffing van ·het verbod van uitvoer vi'an 

· koolrapen. S. 203. · 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de ·voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, va~ Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 19 April 1915, Ka
binet, Litt. X4s; . 

Gezien Ons Besluit van 24 Februari 1915 
(Staatsblad n°. 117); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het verbod van uitvoer van koolrapen, uit

gevaardigd bij Ons bove.ngemeld Besluit, is 
tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en vim Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 20sten April 1915. 
. WILHELMINA. 

De Minister va?J, Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financie1i, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

. (Uitgeg. 21 April 1915.) 

21 April 1915. BESLUIT, houdende nadere voor
ziening omtrent de inwisseling van ,de 
zilyerbons van / 1, van / 2.50 (ouden 

, vorm) en van ·t 5. S. 204. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister va11 

Financien van den 17den April 1915, n°. 90, 
Generale Thesaurie ; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 377), tot uitgifte van zilverbons, en· 
Ons besluit van 6 · Augustus 1914 (Staatsblad 
no. 378), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit_ 
van 1 September 1914 (Staatsblad n°.· 439); 

Gelet op Onze besluiten van 20 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 158) en van 31 Maa_rt · 1915 
(Staatsblad n°. 174) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen': 
Eenig artikel. · 

Tot en met 31 December 1915_ zullen de, bij 
Onze besluiten van 20 Maart 1915 (Staatsblad 
no. 158) en van 31 Maart 1915 (Staatsblad 
no. 174) ingetrokken; zilverbons van f. l, van 
f 2.50 en van f 5 ten kantore van het Agent
schap van het Ministerie van Financien te 
Amsterdam tegen wettig betaalmiddel kunnen 
worden ingewisseld. 

Onze Minister van Financien .is belast met 
de uitvoeririg van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staaiscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2lsten April 1915. 
' WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, TREUB. · 
(Uitgeg. 24 April 1915.) 
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21April 11115. BESLUIT, houdende beslissing dat: 
de omstandigheid, dat van eene inrich

ting hinder van ernstigen aard is blijven 
bestaan, geen grond kan opleveren tot in
trekking eener vergunning op grond van 
art. 20 der Hinderwet, wanneer van die 
vergnnning geheel naar de voorwaarden, 
waaronder zij . is verleend, is -gebruik ge
maakt, maar alleen aanleiding kan geven 
tot het opleggen van nieuwe voorwaarden ; · 

daargelaten of de efsch, dat met bet in 
gebruik nemen eener inrichting moet war
den gewacht totdat de gemeente-architect 
schriftelijk heeft verklaard dat de inrich
ting aan de gestelde eischen voldoet, een 
voo_rwaarde oplevert in den zin van art. 12 
der Hinderwet, toch in ieder geval de 
niet-naleving vati dezen eisch geen grond 
kan opleveren tot toepassing van art. 20 
dier wet, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep ingesteld door 
B. en J. M. KOK te Sneek, handelende onder 
de firma .GEirn. KoK, tegen bet besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 

_ van 14 Juli 1914, n°. 4a, waarbij de aan hen 
en hunne recbtverkrijgenden verleende ver
gunning tot oprichting van eene graanmalerij 
met transportinrichting, gedrev:en door een 
zuiggasmotor van 50 P.K. in bet gebouw ka
dastraal bekend gemeente Sneek, s·ectie B., 
n°. · 2687 is ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen -rnn bestuur, gehoord, advies van 
7 April 1915, n°. 63 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, J:ilijverheid en Randel van 19 April 
1915, n°. 258H, afd. A.; 
. Overwegende: dat bij besluit van 18 ·April 

1914, n°. 4a de vergunning door Burgemeester 
en Wethouders is verleend onder een viertal 
voorwaarden, luidende als volgt: 

1. dat de motor moet worden geplaatst op. 
een gewapend betonfundatie, geheel -vrij van 
de buitenommuring, ter diepte van minstens 
1.80 M. ,beneden den vloer- in bet gebouw of 
zooveel diaper als ter verkrijging van een vol
doende draagkracht noodig _zal blijken te zijn, 
opdat tijdens bet in werking zijn van den motor 
geen trillingen worden veroorzaakt,- die voor 
de omgeving hinderlijk kunnen zijn ; 

2. dat bovendien ter voorkoming van hin
derlijke. trillingen geen der tot de inrichting 
b_ehoorende beweegbare _onderdeelen aan of in 
de ommuring van het gebouw mogen worden 
bevestigd; 

3. ' dat _ de afvoerpijp van den gasmotor 
rechtstreeks moet omhoog gaan tot minstens 
2 M. boven de dakgoot van het perceel waarin 
de motor zal worden geplaatst; 

4. dat de inrichting niet in gebruik mag. 
worden genomen alvorens uit eene schriftelijke 
verklaring van den gemeente-architect· is ge
bleken; dat de inrichting geheel volgens tee
kening en beschrijving is· uitgevoerd en aan 
de vereischte voorwaarden ·is voldaan; 

dat bij besluit van 14 Juli 1914, n°. 4a, de 
vergunning door hen is ingetrCikken nit over
weging, dat na de inwerkingstelling der fabriek, 
klachten zijn ingekomen van· den bewoner ,en 
den eigenaar van een_ belendend perceel; dat 
onder -de aan de vergunning verbonden voor
waarden ook behoort die omschreven sub 2; 
dat blijkens overgelegde rapporten van den 
gemeente-architect en den commissaris van 
politie de i~gediende · klachten gegrond zijn 
bevonden, daar geconstateerd is, dat bet' hevig 
~chudden en trillen veroorzaakt door de maal
derij tot gevolg heeft, dat het Jrnis bewoond 
door H.J. DouMA, eigenaar J. VOLKERS, tota.al 
ongeschikt wordt voor bewoning, zoodat ter 
voorkoming van grootere schade bet dringend 
noodzakelijk is dat bedoelde inrichting wordt 
stop gezet; dat de maatregelen ter voorkoming 
van den hinder en de schade, welke concessio
narissen voornemens zijn alsnog te nemen, niet 
voldoende kunnen worden geacht; dat de 
concessionarissen niet hebben voldaan aan de: 
voorwaarden bij bet besluit van 18 April 1914, 
no. 4, gesteld, daar niet kon worden getoond 
en ook nimmer door· den betrokken gemeente
ambtenaar is afgegeven eene schriftelijke ver
klaring als bedoeld bij sub 4° die,;voorwaarden ; 

dat B. KoK en J.M. KoK,,han!l/l)ep_de onder 
de firma GEBR. KoK, van bet int;ekkingsbesluit 
bij Ons in beroep zijn. gekomen, daarbij in 
hoofdzaak aanvoerende dat het besluit niet vol-· 
doende gemotiveerd en. onjuist is; dat immers 
niet gezegd wordt waarover geklaagd wordt ; 
dat indien de klachten van Do UM.A. en VOLKERS 
werkelijk gegrond bevonden mochten worden, 
laatstgenoemde, de eigenaar van het bewuste 
perceel, de eerste is die dien hinder kan ver
mijden _en de laatste die er over mag klagen; 
dat toch de omstandigheid of de bAwering·dat 
het aangrenzend _ perceel zoogenaamd. totaal 
ongeschikt wordt voor bewoning, enkel en 
alleen een gevolg is van bet feit dat Volkers, 
toen hij eenige jaren geleden zijn·perceel (een 
koffiehuis) bouwde, zonder eenig recht de bal
ken van zijn h uis heeft doen steunen- in den 
achtergevel van het pakhuis der adressanten, 
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een bizonder· zwaren mtiur die niet massaal 
is; in welk pakhuis. thans de maalderij is·op

·.gericht; dat dus het hevig schudden en trilleµ 
.waarvan klagers hinder hebben, het gevolg is 
yan een door VOLKERS gepleegde onrechtmatiJe 
daad; dat adressanten die handelwijze hebbeh . . . I 
_geduld, doch. thans °:1aatregel!ln treffen of 
Volkers te noodzaken d1en ong~oorloofden to'e
staU:d niet !anger te doen voortduren, waardoqr 
.t~vens tegemoet gekomen ·zal worden aan de 
'bezwaren die VOLKERS thans meent te berdA te 
kunnen brengen; dat wat betreft het -niet af
wachten van de door den gemeente-architect 
af te geven verklaring, clat zij wegens het 
wegblijven van. den gemeente-architect·de in: 
richting in gebrnik nameri, daar zij andets 
groote s~hade zouden moeten lijden en hdn 
geen zekerheid verstrekt kon worden omtrent 
den termijn binnen welken de ambterniar zou 
komen ; dat zij bovendien meenen dat de voo~
waarde sub 4° geene is. op welker .niet-nako
ming een besluit tot intrekking gegrond kan 
worden, -daar die voorwaarde niet in verbarid 
staat met of kan tegemoetkomen aan de b1e
zwaren bedoeld in art. 11 der "Binderwet : d~t 
immers ook Burgemeester en W ethouders de 
~oorwaarde gesteld hebben dat de inrichting 
v66r 1 October 1914 voltooid en in· werkirig · 
moest zijn gebracht en zij het in de haI/d 
zouden hebben door· den gemeente-architect 
niet te gel as ten tijdig zijn . onderzoek in it~ 
stellen; de geheele vergunni:iig .waardeloos ,te 
maken; ·dat adressanten er op wijzen, dat no6h 

· door· den compiissaris -van politie noch do
0

or 
den waarnemenden gemeente-architect gecJn
stateerd isl, dat zij aan de voorwaarden sub. 1 
tcit en met 3 niet:,hebben vol_daan; . , ·. 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders de intrekking in de eerste plaats d·o,en 
steunen op de. omstandigheid dat hinder. van 
ernstigen aard is blijven bestaan ; ' 

dat nochtans niet be_weerd, veelmin bewezen 
is dat de· voorwaarden, welke ter voorkoming 
van trillinge_n aan de vergunning zijn verbon
den, door de concessionarissen niet zijn nage
leefd en het mitsdien niet aangaat op- grond 
van blijvenden hinder de vergunning in· te 
trekken van welke geheel naar de voorwaar
den, ·waaronder zij is verleend, wordt gebruik 
gemaakt, maar daarin alleen aanleiding kan 
worderi gevonden tot het opleggen van nietiwe 
voorwaarden ; · ' 

dat Burgemeester en W ethouders in de 
tweede plaats als grond voor de intrekking 
aanvoeren dat niet is nageleefd de vierde voor
waarde, -waarbij is bepaald . dat met- het, in 

,gebruik nemen der inrichting moet warden 
·gewacht totdat de gemeeute-architect schrifte
lijk heeft verklaard dat de inrichting aan de 
gestelde eischen voldoet; 

dat evenwel het in gebruik nemen · van de 
inrichting zonder dat is afgewacht de verkla
ring,_ op de afgifte waarvan de concessionaris
sen h·ebben aangedrongen, evenmin de intrek
king · rechtv_aardigt, cimdat, daargelaten of deze 
_eisch een voorwaarde in den zin van, art. 12 
-der Hinderwet oplevert, het daarbij in· ieder 
geval niet geldt een voorschrift welks niet
naleving voor_ het gemeentebestuur een vol
doenden grond kan opleveren art. 20 der 
Hinderwet toe. te passen, welk voorschri:l't 
alleen clan behoort te worden toegepast, indien 
daarvoor overwegende r~denen bestaan ; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: · 

te vernietigeµ het .besluit van Bnrgemeester 
en Wethouders van Sneek van 14 Juli 1914, 
n•. 4a, waarbij de aan B. en ,J. M, KOL te Sneek, 
handeleride onder de firrna GEBR, KoK, ver
leende vergunning tot oprichting van e·en graan
malerij met transportinrichting gedreven door 

.een zuiggasrnotor van 50 P.K. in: het gebouw 
kadastraal beke,nd gerneente. Sneek, Sectie B., 
n°. 2687, is ingetrokken, 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid· 
en Handel is belast, enz. 

\ (W. v. D. B. A.) 

21 April 1915. ·MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken betreffende ·toepas
sing van het vestigingsverdrag met D_uitsch
land. 

Het is gebleken, dat lid 9 der circulaire van 
mijn toenrnaligen arnbtsvoorganger dd. 1 Mei 
1907, n°, 3938, Afdeeling B. B. in verband met 
artikel 1, 2• lid van het met Duitschland ge
sloteµ Vi)stigingsverdrag en daarbij behoorende 
nota (Staatsblad n°. 279 van 1906) zoodanige 
toepassing heeft gevonden ,: zij het slech ts in
een enkel geval, alsof daarin het bevel lag op
gesloten, om Duitschers, welke niet in het bezit 
zijn van een geldig paspoort of van een Heirnath0 

schein, den toegang of het verblijf hier te lande 
te ontzeggen .. 

Met zoodanige opvatting kan ,ik mij niet ver-
eenigen. . . . 

Zij vindt geenszins steun in de bewoordingen 
der voorrnelde bepalingen. pe aangehl\aldo 
circulaire bevat in lid {) niets meer clan eene 
uitnoodiging om toe· te .zien, dat de hier te 
lande verblijvende Duitschers in het bezit zijn 
van een der voorgeschreven bewijsstukken_ om 
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trent hun nationaliteit, en om die belangheb
:benden te waarschuwen, dat zij zoodanig stuk 
,moeten · bezitten, willen zij beboudeu·s voldoe
ning aan de overige voorwaarden (in ar.t'. 2 en 3 
van bet·.Vestigingsverdrag en in de· Vreerride
lingenwet vervat) aanspraak ki:mnen maken op 
bet recbt om bier te lande te verblijven. 

· Daaruit vulgt echter geenszins voor ·de over
·,heid de verplicbting tot uitzetting·wegeris het 
.gemis van het bedoelde bewijsstuk, daar de toe
Iating en· riitzetting van vreemdelingen wordt 
beheerscht door de wet van 13 Augustus 1849 
·(Staatsblad n°. 39), welke bij art. 3 en 4 toelating 
mogelijk maakt ook op andere wijze dan ·op ver
·toon van een paspoort of Heimathschein. 

Artikel 6 van bet Vestigingsverdrag houdt 
trouwens slecbts de verplichting in om de be
·trokken personen · in hun vaderland over te 
neme'n·, indien uitzetting vei-lnngd wordt om 
-een der redenen in art. 2 en ·3 van bet verdrag 
vermeld. 

En onder die redenen is het gemis van een 
-0ewijsstuk als voormeld. niet genoemd . 

. Ik heh de eer U H.E.G. te verzoeken de 
lmrgemeesters en de besturen der genieenten 
'in Uwe·provincie hierme_de in kennis te steUen.· 

(W. v. D. R. A.) 

.23 ·April 1915. BESLUIT, tot vaststelling van 
een Reglement voor de visscherij in de 
Zuiderzee en de daaraan gelegen open 
havens. S. 205. - · 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverbeid en Hai:tdel van 14 De
-0ember 1914 n°. 6803, afd. Nijverheid ;· 

Gelet op de Visscberijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd bij de wet 
van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 66) en op 
·Ons besluit ·van 15 April 1911 (Staatsblad 
n°. 117), tot vaststelling van de grenzen tusschen 
kust- en binnenvisscherij en tusschen de 
wateren, waarin kustvisscherij wordt uitge
,oefend, gewijzigd bij Ons besluit van 30 _Juni 
1914 (Staatsblad n°. 294) ; 

Den Raad van State gehocird, (advies van 
2 Februari 1915 n°. 21); 

Gezien het riader rapport van Onzen voor
noemden °l'tiinister van 19 April 1915, n°. 2571, 
-afd. Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. in te trekken Ons besluit van 26 Juni 

1911 (Staatsblad n°. 162), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 1 October 1914 (Staatsblad 
n°. 468); 

2°. vast te stellen bet bij dit besluit be-

hoorende Reglement voor de . visscherij · in de 
Zuiderzee en de daaraan gelegen open havens ; 

3°. te bepalen, dat dit besluit in :werking· 
treedt op den tweeden dag na dien der dagtee
kening van bet Staatsblad en van de_ Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en .gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad· van State. 

's Gravenbage, den 23sten April 1915. 
. . WILHELMINA. 

De jJfin. van Landbouu-, Nijverheid en Handel, 
PoSTHUllIA·, 

(Uitgeg. 30 April 1915.) 

REGLETuIEN1' voor de visscherij in de 
Zuiderzee en de daaraan gelegen open 
havens. 

§ l. .ALGEMEEN.E BEPALING, 

Art. 1. 1. In dit reglement wordt verstaan 
cinder: 

a. Onze 11'Iini.ster, Onze Minister met de uit
voering van de Vissoberijwet belast ;. 

b. 1Jisschen, het te water brengen,_ te water 
hebben, liohten of ophalen van visohnetten, 
korven of andere vischtuigen, alsmede · het 
bezigen van eenig middel -om visch te _vangeri 
of te dooden ; · 

c. visscher.svaartuigen, ieder vaartuig, dat 
bij bet visscben gebezigd wordt of gewoonlijk 
daarvoor wordt gebruilt ; 

d. schipper, ieder gezagvoerder van een 
visschersvaartuig. of hij, die dezen vervangt; 

e.· maaswijdle, de lengte van de zonder 
bijzondere kmchtsinspanning gestrekte maas 
tusschen haar eindknoopen, nat gemeteµ. 

2. Waar in dit reglement een tijdvak wordt 
aangeduid met de woorden : ,, van .... tot ... ", 
worden de beide genoemde datums bij dat 
tijdvak inbegrepen. 

§ 2.· VERBODEN VISC}l:TUIGEN EN VISCH

WIJZEN: 

2. Het is verboden te visschen met: 
a. den harpoen, . den elger, de aalscbaar, 

zoo.mede ille andere ytschtuigen, welke_geeigend 
zijn de visch te verwonden, met uitzon·dering 
van het hoekwant; 

b. ·vischnetten:, waarvan het netwerk van 
metaal is vervaardigd. · 

3. Het· is verboden bij bet visschen met een 
vischtuig, waal'voor een minimum-maaswijdte 
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is vastgesteld, eenige handeling te verricbten of 
. eenig middel aan te wenden, waardoor het ont
snappen van kleine viscb kan warden bemoei
lijkt of belet. · 

·4, Het is verboden te visschen met gebruik
making van kokkelbo~nen, cingebluschte kalk:, 
dynamietpa'.tronerr of andere vergiftige, · b~-

. . I 
• <lwelmend·e of ontplofbare stoffen. I 

! § 3. MAAT qp DE, VIS0HTUIGEN. 

. c. van 1 April tot 31 October met kuilnetten 
,en sleepnetten, op welk'e _·wijze·_ ook· aange
. spannen, op het. Kamperzand, in het Zwolsche 
diep en langs de kust tusschen Vollenhove en 
Blokzijl, met dien verstande dat h(:lt geoorloofd 
is, met l:iet har:ingsleepnet te. visschen van 

: 1 April tot· 30 Juni; 
, d. van I Octob~r tot 28 Februari met alle 
vischtuigen bij den mond van de . Hierdensc];ie 
beek. · 

5. Het 'is verboden te visschen met : ·2.. Onze Minist~r stelt de grenzen ;a;t, 
·a. een wonderkuil, waarvan de inaaswijdte waarbirrnen de in. het vorige lid, letter b, c' en d 

kleiner is dan: · opgenomen · verbo_dsbep.alingen van. kracht 
_1°. 22 m-.M. van 1 October tot 14 April; :zullen zijn. 
2°. 17 ~:M:. van 15 April 'tot 30 J uci, met- 3. Onze Minister is bevoegd de in het eerste 

<lien verntande dat het aan aalhoekwantvis- , lid geno_emde tijdvakken ten J:ioogste zes weken 
~chers geoodoord is, te visschen ·met een wondcir- 'vroeger · of later· _te · doen ingaan: of _te doeri 
kuil m·et kleiner maaswijdte, uitsluitend vo6r eindigeri. · 
bet vangeii' van aas, mits met schriftelijke ver- · 8. 1. De_ nagenoem_de visschen, gedurende 
gunning . van· 'het districtshoofd en onder de de hieronder vermelde tijden geva-ngen wor
<laarin ·ter voorkoming· v:an 'misbruik te stellen , dende, moeten onmiddellijk weder in het water 
,,.-~orwaarden ; ' ,·· · . warden vrijgelaten. Die tijden zijn : 

b. ~lle overige kuilnetten, op·welke wijze ook a.· voor baars en snoek van 16 M:aart tot 
aangespannen,' waarvan de niaaswijdte 'kleirier 30 .April; . ' . . 
is _dan 17 m.l\'L, met dien verstande dat het aln b. voor brasem, meun, snoekbaars en winde 
aalkubvisschers geoorloofd is, te visschen met·, van 23 April tot 31 Mei; ' 
een dwarskuil met kleiner· maaswijdte, uit- c.· voor karper van.23 April ~ot _30 Juni; 
~luitend voor het vangen van aas, mits ·m:et d. voor steur van 1 Juli tot 31 Augustus; 
schriftelijke· vergunning van bet districtslioofd e. vo<Jr houting van 23 November tot 
en onder de daarinter·vo6rkoniing van misbruik 31 December. · 
te ·stellen ·voorwaarden. · . . . ·. . · · J . 2. Onze Minister is bevoegd_ de in bet 

6. Het is verboden te visschen met hoek- vorige lid genoemde tijdvakken ten hoogste 
want, indien de wijdte van den bek der boeken • veertien dagen vroeger of later te doen ingaai:'i. 
kleiner is cian 10 m.M.', met dien ·verstande d'at of te · doen eindigen. 
het geocirlo,ofd is, met aalboekwant' te visscben 9. De beschikkingen, genomen krachtens 
met hoeken, waarvan de ·bek een· wijdte · beeft · bet laatste lid van de beide vorige artikelen, 
van ten minste 8 m.M:., mi_ts met scbriftelijke WOJ.'.den ten minste · drie dagen, v66r zij in 
vergunning van het distrfotsbobfd exi onder·ae 'werking tredeI1, in ~e Staatscoura'.11 geplaatst . 

. <laarin ter voorkoming van misbruik te stellen 
voorwaarden. · · · § 5. · l\'1:AAT OP ·oE VIS0IIS00RTEN. 

§ 4. GESLOTEN TIJDEN V00R VIS0HTUIGEN: 
.EN VIS0HS00RTEN, 

7. 1. Het is. verbciden te visschen ·, 
IJ,, van 1 Juli tot 30 'September met J:,'et 

staand · ansjovisnet, het ·ansjovissleepnet · en 
den wonderkuil, met dien verstande dat het 
aan aalhoekwantvisschers ·geoorloofd is, . 'te 
visschen met den wonderkuil, uitsluitend vo.or 

· het vang'en van aas, mits m~t schriftelijke 
vergunning van bet distr:ictsboofd en onder' de 
daarin ter voorkoriiirig van misbruik te stellen 
voorwaard~n ; 

b: van 1 'Augustus tot 3_1 October met kuil
netten, op welke 'wijze ook aangespannen, in: !iet· 
Hoornsche Hop· en· op bet Pam pus ; , · :·' 

1915. i 
I 

10. l. De nagenoemde visscben, beneden 
· de hieronder vermelde maat gevangen wor
dende, moeten onmiddellijk weder . in . het 
water woiden vrijg~laten. De maat bedraagt : · 
· ~- voor aal of paling . 25 c.M:. ; 

b. baars . 18 ,, ; 
c. J?ot 20 ,, ; 
d. brasem 20 

" 
; 

e. houting 25 
j. karper 35 ,, ; 

i/. meun. 25 
" ; 

h. snoek . 40 
" 

; 
i. snoekba.ars 40 

" 
; 

k. stein 150 
l. · winde 25 ,, ; 

m. zalm 40 

·14 
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I 
2. De maat voor gerookt!3 aal of paling 

bedraagt 22½ c.M. 
3. Onder maat wordt verstaan de lengt~ 

van den visch, gemeten van de punt van den 
snuit tot het uiteinde van de staa:rtvin.· 

§ 6. VERSOHILLE_NDE BEPALINGEN, 

11. Het is verboden te ,isschen met vaste 
vischtuigen of tot bevestiging van zoodanige 
viscbtuigen dienende of gediend hebbende vo·or
werpen te water te brengen of te water te bebben, 
tenzij ·met .schriftel~jke · vergunning van bet 
districtshoofd en onder de daa:dn .. te stellen 
voorwaarden. 

12. 1: Het is verboden vischtuigen, waar
mede ingevolge 'de' bepalingen vah· dit regle
ment niet mag worden geviscbt, op of in de 
nabijheid van wateren, ten aanzien waarvan 
dit verbod van toepassing is, bij zich te_hebbe~, · 
te vervoeren of te doen vervoeren, te~zii ·droog 
en zoodanig verpakt, dat zij niet voor dadelijk · 
gebruik kunnen worden aangewend. . Visch
netten mogen ook onverpakt zijn, mits zij in 
zoodanigen toestand verkeeren, dat zij niet 
voor dadelijk gebruik kunnen worden aan• 
gewend. 

2. Ingeval van overtreding van h~t bepaalde 
in. het vorige lid door of vanwege den onder
nemer van een _openbaar middel van vervoer 
als zoodanig, zal deze niet worden vervolgd, 
mits door b:em de naam en de woonplaats van 
den afzender worden bekend gemaakt, uiterlijk 
op de eerste aanmaning van den ambtenaar van 
bet openbaar ministerie v66r hct uitbrengen 
der dagvaarding en hij aannemelijk maakt, dat · 
bij bij _ het begaan der overtreding te goeder 
trouw-was. 

13. 1. Het bepaalde in de vorige artikelen 
is nie~ van toepassing 'op de deelnemers aan 
onderzoekingen, ingesteld op last of met goed
vinden van Onzen Minister. 

2. Door het districtshoofd kan onder de 
noodige voorwaarden tot bet voorkonien van 
misbruiir schriftelijk ontheffing worden ver
leend van de verbodsbepalingen van dit regle
ment 'in het belang van· de wetenscbap, de 
vischteelt en de voeding van dieren in dieren-
tuinen. · 

14. De· aanvrager kan van het opleggen 
eener voorwaarde ·en van het weigeren of 
intrekken van · eene vergunning of van eene 
ontbeffing door het districtshoofd binnen veer
tien dagen schriftelijk in beroep komen bij Onzen 
l\fuµster; wiens met redenen omkleede beslissing 
aan den aanvrager wordt ·medegedeeld. Eene 
beslissing in beroep, waarbij wordt afgeweken 

L_ - --------

van die, waartegen beroep is ingesteld, treedt 
in de plaats daarvan. . . 

·15. 1. Op de eerste aanmaning van een 
\!er ambtenaren, belast met het opsporen VIJ,n 
de bij en· kraclitens de Visscherijwet strafbaar 
gestelde feiten, moet met een visschersvaartuig 
worden bijgedraaid .en het te water zijnde 
vischtuig worden gelicht. 

2. Als zoodanige aanmaning geldt het 
aanroepen, het in top hijschen of zwaaien 
van · een witte vlag of het toonen van een 
stakellicbt. 

§ 7. , 8TRAF-, OVERGANGS- EN SLOT· 

BEPALINGEN. 

16. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement- wordt gestraft als volg~: 
_ a. met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van de artikelen 3, 
4, 5, 6, '7, eerste lid, 8, eerste lid, 10, eer1<te lid, 
11 en van .de voorwaarden, gesteld in de 
krachtens de artikelen 5, 6 en 7, eerste lid, 
letter a, -verleende vergunningen ; 

_b. met hechtenis van ten hoogste veertien 
_dagen of geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van de arti
kelen 2, 15, eerste lid, en van de voorwaarden, 
gesteld in de -krachtens de artikelen 11 en 
13, tweede lid, verleende vergunning of ont
_heffing; 

· c. met geldboete van ten hoogste honderd 
guiden, de _ovefl;reding van artikel 12, eerste lid. 

-17. In afwijking van het bepaalde in arti
ke 2, letter a, is het geoorloofd te visschen 
met den elger, indien de tusschenruimte der 

· tanden nergens minder dan 12 m.M, bedraagt, 
van ,den dag van het in werking treden van 
dit reglement tot 30 April 1915, mits , met 
schriftelijke vergunning van het . districts
hoofd. 

18. I. In- afwijking van het bepaalde in 
artikel 5, letter a, is bet tot 30 Juni 1915 ge
oorloofd te visschen met een wonderkuil met 
een kleinere dan de daarin voorgeschreven 
maaswijdte. 

2. De in artikel 5, letter b, voorgeschreven 
minimum-maaswijdte wordt, ten aanzien van 
den kwakkuil en den dwarskuil, van .kracht 
op 1 Januari 1916 'en, ten aanzien van iedere 
andere kuil dan de wonderkuil, de kwakkuil 
en de dwarskuil, op 1 Januari 1917. 

19. In afwijking van het · bepaaldc in 
artikel 10, eerste lid, letter c, wordt de maat 
op bot tot 1 Juli 1915 gesteld op '1s c.M. · 

20. Dit reglement kan worden aangehaald 
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onder den titel: ,,Zuiderzee-visscherijregle- REGLElliENT voor de visscherij in de 
ment". Waddenzee, .. de Lauwerszee, den Dollart, 

Behoort bij het Koninklijk_ besluit van de 'daaraan gelegen open havens en .de 
23 April 1915 (Staatsblad n°. 205). 

1 

Noordelijke zeegaten. 
Mij bekend, 

D M. L db N . h "d J':1 d l ·1 § 1. ALGEMEENE BEPAUNG. e 1 in. van an oiiw, 1Jver ei en ~an ~ , 
POSTHUMA. I · Art. 1. I. In dit reglement wordt ver-

- , staan onder : · 
23 April 1915. BESLUIT, tot vaststelling van a. Onze .Minister, Onze Minister met de 

een nieuw Reglement voor de visscherij uitvoering van· de Vissch~rijwet belast ; 
in de lVaddenzee, de Laitwerszee, den b. visschen, het te water brengen, te water 
Dollart, de daaraan gelegen open havens hebben, lichten .of ophalen van vischnetten, 
en de Noordelijk!l zeegaten. S. 206. korven of andere vischtuigen, het bezigen van 

WrJ WILHELMINA, ENZ. . eenig middel om visch te vangen of te dooden, 
Op. de voordracht van Onzen Minister van alsmede het uitzaaien van oesters of mosselen , 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 14 D:e- · c. visschersvaar,tuig, ieder vaartuig, dat bij 
cember 1914 n°. _6803, afd. Nijverheid; i :,het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk daar-

G'elet op de Visscherijwet (wet·van·6 October , voor·wordt gebruikt; 
1908, Staatsblad n°. · 311), gewijzigd bij de wet d. schipper, ieder gezagvoerder van een 
van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 66) en op •.visschersvaartuig of hij, die dezen vervangt; 
Ons · besluit van 15 April 1911, (Staatsbkf:d e. natuurlijke bank, iedere niet in uitsluitend 
no. 117), tot vaststelling van de grenzen tu,s- gebruik gegeven plaats, waar schelpdieren van 
schen kust- en binnenvisscherij en tusschen 1e nature zijn geval!en ; · 
wateren, waarin kustvisscherij wordt' nit- f. maaswijdte, de lengte van de zonder 
geoefend, gewijzigd bij Ons besluit van 30 Juni bijzondere krachtsinspanning gestrekte maas 
1914 (Staatsblad n°. 294); : tusschen haar eindknoopen, nat gemeten. 

Den. Raad van State· gehoord ( ad vies :viin · II. Waar in <lit reglement een tijdvak wordt 
2 Februari 1915 n°. 21); . aangeduidmetdewoorden .• ,van .... to€ .... " 

Gezien het nader rapport van Onzen voot- warden de beide geµoe;mde datums bij dat 
noemden Minister van 19 April 1915, n°. 2571, tijdvak inbegrepen. 
afd. Nijverheid; · 

1 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 1 

1°. · in te trekken Ons besluit van 26 Juni 
1911 (Staatsblad n°. 161), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 14 April 1914 (Staatsblad 
no. 174); · 

20. vast te stellen het bij dit besluit be
hoorende Reglement voor de visscherij in de 
Waddenzee, de Lauwerszee, den• Dollart, de 
daaraan gelegen opep, .havens en de Noordelijke 
zeegaten; 

30_ te bepalen, dat dit · besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Staats
courant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering· van dit 
besluit, dat in het Staatsblad ·en gelijk:tijdig in 
de Staatscourant zal warden geplaatst en waar
van afschrift zal warden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 23sten April 1915. 
WILHELMINA. 

De .Min. van Landbouw, N;;::~!t Hander, 

(Uitgeg. 30 April 1915.) I 

§ 2. YERBODEN VIS0HTUIGEN EN VISOR· 
WIJZEN. 

2. Het is verboden te visschen met : 
a. den harpoen, den elger, de· aalschaar, 

zoomede alle andere vischtuigen, welke geeigend 
zijn de visch te verwonden, met uitzondering 
van het hoekwant ; 

b. vischnetten, · waarvap het netwerk van 
metaal is vervaardigd. 
· 8. Het is verboden bij het visschen.met een 
vischtuig, waarvoor een minimum-maaswijdte 
is vastgesteld, eenige handeling te verrich ten 
of eenig middel aan te wenden, waardoor het 
ontsnappen van kleine visch kan warden 
bemoeilijkt of belet. 

4. Het is verboden te visschen met gebruik
mak:ing van kokkelboonen, ongebluschte kalk; 
!lynamietpatronen of andere vergiftige, be
'chvelmende. of cintplofbare stoffen. 
. 5. · Het is verboden . te visschen met een 
oester- of mosselkor, die; al of niet bezwaard, 
meer weegt dan 40 K.G., indien zij door een 
zeilvaartuig, en· meer dan 50 K.G., indie~-.zij 
door een mechanisch voortbewogen vaartuig 
wordt gesleept., 

14* 
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§ 3. l\fAAT OP DE VISOHTUIGEN. 

li. Het is verboden te visschen met: 
a. een :wonderkuil, waarvan de maaswijcite 

kleiner is dan : 
1°. 22 m.M. van 1 October tot 14 April; 
2°. 17 m.M. van 15 April tot 30 Juni; 
b. alle overige kuilnetten, op· welke wijze 

ook aangespannen, waarvan de maaswijdte 
kleiner is dan '17 m.M. 

7. Het is verboden te visschen met hoek
want, indien de wijdte van den bek der hoeken 
kleiner is dan 10 m.M., met dien verstande dat 
het geoorloofd is, met aalhoekwant te visschen 
met hoeken, waarvan de bek een wijdte heeft 
van ten minste 8 m.l\L, mits met schriftelijke 
vergunning van het districtshoofd en onder de 
daarin ter voorkoming van misbruik te stellen 
voorwaarden. 

§ 4. GESLOTEN TIJDEN :VOOR v:tSOHTUIGEN 

EN VISOHSOORTEN, 

· 8. 1. Het is verboden te visschen van 
1 Juli tot 30 September met het staand ansjovis
net, het ansjovissleepnet en den won_derkuil. 

2. Onze :l',finister is bevoegd het in het 
vorige lid bepaalde tijdvak ten hoogste zes 
weken vroeger of later te doen ingaan of te 
doen eindigen. · 

3. De daa-romtrent genomen beschikking 
wordt ten minste drie dagen voordat zij ·in 
werking treedt in de Staatscourant geplaatst. 

9. 1. Het is verboden van 1 April tot 
30 September op oesters te visschen, oesters 
bij zich te hebben of in een vaartuig, bun of 
kaar voorhanden te hebben. 

~- Oesters, gedm;ende den da~rvoor in het 
vorige lid vastgestelden gesloten tijd gevangen 

,wordende, moeten onmiddellijk .weder te 
"'.ater worden geworpen. 

3. Het bepaalde in de beide vorige leden is 
niet van toepast:,ing op in uitsluitend gebruik 
gegeven plaatsen. · · 

§ 5. MAAT OP DE ·VISCHSOORTEN, 

10. 1. - De na'genoemde visschen, ·beneden 
de hieronder verm_elde· maat gevangen· wor
dende, moeten onmiddellijk weder in het water 
worden· vrijgelaten. De maat bedraagt: 

a. voor aal of pa_ling 25 c.M. ; 
b. ,, alikruiken·. 9 in.M.; 
c. ,, bot . . 20 ~.M. ; 
d. ,, __ oesters . ·. 6' _ ,, ; 
e. ,, ialm . . . 40 

.2. De Ma/1,t voor gerookte aal of ·paling 
bedraagt 22½ c.M. 

3. Onder maat wordt verstaan de lengte 
van den visch, gemeten van de punt van den 
snnit tot het uiteinde van de staartvin, be
houdens dat voor de alikruik onder maat wordt 
verstaan de grootste dwarsdoorsnede van de 

. schelp en voor den oester de breedte van de. 
schelp·op de smalste zijde gemeten·. 

4. De' in het eerste lid, letter d, gestelde 
maat is _niet van toepassing op oesters v~n elders 
of van een in riit~luitend gebruik gegeven plaats 
afkomstig. 

§ 7. VERSOHILLENDE BEPALINGEN. 

11. Het_ is verboden te visschen 'met vaste 
_vischtuigen of tot bevestiging van zoodanige 
vischtuigen dienende _of gediend hebbende 
voorwerpeti te· water te brengen of te water te 
hebben, tenzij met schriftelijke vergunning 
van het districtshoofd' en _ onder de daarin te 
stellen voorwaarden. 

12. 1. ·Het _is v_erboden vischtuigen, waar
mede ingevolge de bepalingen van dit reglement 
niet mag worden gevischt, op of in de nabijheid 
van wateren, ten aanzien waarvan dit verbod 
van toepassing is, bij zich te hebben, te vervoe
ren of te · doen vervoeren, tenzij droog en zoo
danig verpakt, .dat zij niet voor dadelijk gebruik 
kunnen worden aangewend. Vischnetten mo
gen ook onverpakt zijn,~mits zij· in zoodanigeti 
toestand verkeeren, dat' zij niet _voor· dadelijk 
gebruik kunnen worden aangewend. 

2. Ingeval van overtreding van het bepaalde 
in het vorige lid door· of vanwege den onder
nemer van een ·openbaa, middel van vervoer 
ils zdodanig, zal deze rliet wm;den vervolgd, 
mits door hem de naam en de woonplaats van 
den afzender warden bekend gemaakt, uiterlijk 
op de eerste aanmaning van den ambte~aar 
van het openbaar ministerie ·v66r het uitbren'. 
gen der dagvaarding en hij ;,,annemelijk maakt, 
dat hij bij het begaan cier overtreding te goeder 
trouw was. · 

~3. Het is verlioden : 
a. gevangen zeesterren over board te werpen 

of te doen vallen ; ' 
b. eenige handeling te verrichten, w'aardoor 

de- op natU:urlijke banken aanwezige ·schelp
?,ieren kunnen worden beschadigd; 
. 14. 1. Onze l\finister kari : 1 °. natuurlijke 

banken sluiten voor de visscherij ;, 2°. de voor
waarden vaststeilen,' ·,vaaronder ·het visschen 
op natuurlijke banken zal zijn toegelaten: · 

2. 'Het is verboden te visschen op natuur
lijke banken gedurende den tijd, dat zij voor . 
de visscherij zijn gesloteµ. ; overtreding van de 
voorwaarden, waaronder het visscben op 
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natuurlijke bank.en is toegela.ten, wordt met in het t~eede lid van artikel 15 de visscl;terij 
, visschen op natuurlijke banken, die. voor· de met fuiken en andere vaste vischtuigen van.de 
visschei;ij .zijn gesloten, gelijk gesteld. onttrekkµig aan de openbare visscherij i~ . uit-

3. De sluiting van natuurlijke banken; 'de ! gezonderd. worden zij, die met die viscbtuigen 
opheffing van die sluiting en de vaststeTI4ig visschen, geacht in het bezit t_e zijn van de 
van de voorwaarden,. waaronder het vissch~n· ' vergunning, bedoeld in artikel 16, tweede lid, 
bp natuurlijke banken wordt toegelaten, ge- van dit reglement en van artikel 13, eerste lid, 
schiedt telkens bij eene beschikking, die in de I der Visscherijwet. 
Staatscourant _wordt bekend gemaakt. ' 18. 1. Het bepaalde in de vorige artikelen 

15. 1. Ter bevordering van de teelt van is niet ~an toepas;ing op de deelnemers. aan 
schelpdieren in de wateren, waarop_ dit regle- 1 onderzoekingen, ingesteld op last of met goed
ment van toepassing is, kumien gedeelten van vinden van Onzen Minister. 
die wateren aan de openbare \cLSscherij word,en 2. Door het d_istrictshoofd kan onder _de 
onttrokken en tijdelijk in uitsluitend gebruik noodige voorwaarden tot bet voorkomen van 
worden uitgegeven voor de teelt 'van schelp: misbrui.k: scbriftelijk ontheffing- worden ver
dieren. · I leend van de verbodsbepalingen van dit regle-

2. Van de onttrekking aan de openba,re ment in het belang van de weteiischap, de visch
visscherij kan wqrden uitgezonderd de visscherij teelt en de voeding _van dieren in dierentuinen. 
met fuiken en andere vaste vischtuigen. 19. De aanvrager kan van het opleggen 

3. De aanwijzing van de plaatsen en de eener voorwaarde en van bet weigeren ot in
visscberijen, in de beide vorige leden bedoeld, :en trekken van eene vergunning of van eene ont
de vaststelling van de voorwaarden, waaro'p 1de heffing door het districtshoofd binnen veertien 
plaatsen worden uitgegeven, geschiedt dcior dagen schriftelijk in beroep komen bij Onzen 
Onzen Minister b.ij eene beschikking, die in ide Minister, wiens met redenen omkleede beslis
Staat.scourant wordt bekend gemaakt. Op sing aan den aanvrager wordt medegedeeld. 
dezelfde wijze wordt ook bekend gemaakt, dat Eene beslissing in beroep, waarbij wordt afge
bedo\)lde plaatsen weder aan . de openbare. ;weken van die, waartegen beroep is ingesteld, 
:visscherij worden teruggegev:en, indien de re~en treedt in de plaats daarvan. 
van de onttrekking daarvan ophoudt te bestaan. 20. 1. Op de eerste aa_nmaning van een der. 

16. 1. Onverminderd ·bet· bepaalde in :de ambtenaren, belast met het opsporen van de 
artikelen 13 en 27 der Visscherijwet, is ~et bij en krachtens de Visscherijwet strafbaar 
verboden• op een in uitsluitend gebruik gegev

1
en gestelde feiten, moet . met een visschersvaar

plaats : tuig worden bijgedraaid en het te water zijnde 
a. ·de tot afbakening daarvan dienen'.de vischtuig worden · gelicht. 

bakens of boeien te beschadigen, om te 1:-alen, 2. Als zoodanige aanmaning geldt het aan
omver te varen of van hun plaats te verwijderen; roepen, het in top hijschen of zwaaien van een 

b. koolas•Jh of eenig opgehaald vuilnis buiten witte vlag of het toonen van een stakellicht. 
boord te laten, over boord te werpen of te laten 
vallen ; · § 7. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOT-

c. tusschen een ha!f·-uur na zonsondergang BEPALINGEN. 

en een half \J.ur . v66r zonsopgang te korren of 21. Overtreding van de bepalingen van dit 
schelpdieren te rapen; reglement wordt gestraft als volgt: 

a. tijdens mist met de kor te visscben. a. niet hechtenis van ten hoogste eene maand 
2. Het is aan anderen dan den recht- of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 

hebbende op het vischrecht verboden op een in gulden, de overtreding van de· artikelen 3, 4, 
uitsluitend gebruik , gegeven plaats . met een 6, 7, 8, eerste lid, 9, eerste en tweede lid, 10, 
vaartuig stil te liggen of zich daar te bevinden, eerste lid, 11, 14, tweede lid, en van de voor
tenzij' met scbriftelijke vergunning van den waarden, gesteld-m de krachtens artikel 7 ver, 
rechthebbende of ten behoeve van den open- leende vergunning; 
baren· dienst, gevallen van ·overmacht uitge- b. met hechtenis van ten hoogste veertien 
zonderd. dagen of geldboete van ten hoogste vijf en 

3. Onze Minister is bevoegd plaatsen aanite zeventig gulden, de overtreding van de artikelen 
·wijzen, waar het verbod om met vaartuigen 2, 5, 13, 16, eerste en tweede lid, 20, eerste lid, 
stil te liggen, bedoeld in bet tweed~ lid, niet van en.van de voorwaarde:iJ., gesteld in de krachtens 
~oepassing zal zijn. de artikelen 11 en 1$, tweede lid, verleende 

17. Wanneer op grond van het bepaalde vergunning of ontheffing; 

I l 
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c. met geldboete van ten hoogste honderd bedoeld in art. 10, onder 6, der Ongevallenwet 
gulden, de overtreding van artikel 12, eerste 1901, en het bedrijf van laden· .of lossen van 
lid. andere vaartuigen nit of in schepen, niet 

22. In afwijking van het bepaalde in bedoeld in art. 10, onder 6, dier wet, al of niet 
artikel 2, letter a, is het geoorloofd te visschen verbonden met eenig ander bedrijf, voor zoover 
met der elger, indien de tusschenruimte der deze werkgevers niet zijn cargadoors, die uit
tanden nergens minder' dan 12 m.M. bedraagt, sluitend kantoorpersoneel in hun dienst hebben, 
van den dag· van het· in werking treden van cl.it worden de premien maandelijks betaald ; 
reglement tot 30 April 1915, inits met schrifte- 4. voor de onder 3 .bedoelde werkgevers is 
lijke· vergunning van het districtshoofd. de vervaldag der premie de eerste Maandag 

23. 1. In afwijking van het bepaalde in in · elke maand ; 
artikel 6, letter a, is het tot 30 Juni 1915 ge- 5. door de werkgevers, die uitoefenen het 
oorloofd te visschen met een wonderkuil met heiersbedrijf of het bedrijf van sloopen van 
een kleinere dan de daarin voorgeschreven bouwwerken, al of ni.et verbo~den met eenig 
maaswijdte. f,Lnder bedrijf, worden de premien tweemaande-

2. De in artikel 6, letter b, voorgeschreven lijks betaald ; 
minimum-maaswijdte wordt, ten aanzien van 6. voor de onder 5 bedoelde werkgevers is 
den kwakkuil en den dwarskuil, van kracht op de vervaldag der pre~je de eerste Maandag 
1 Januari 1916 en, ten aanzien van iederen in de maanden Januari, l\faart, Mei, Juli, 
anderen kuil dan de .wonderkuil, de kwakkuil September en November; 
en de dwarskuil, op 1 Januari 1917. 7.' door de werkgeyers, die het schippers-

24. In afwijking van bet bepaalde in bedrijf uitoefenen of een bedrijf, als genoemd 
artiikel 10, eerste lid, letter c, wordt de maat 'in het Koninklijk beslu.it van 5 December 1902 
op bot tot 1 Juli 1915 gesteld op 18 c.l\'L (Staatoblad n°. 207) worden de premien jaar-

25. Dit reglement kan worden aangehaald lijks betaald ; 
onder den titel: ,,Waddenzee-visscherijregle- 8. voor de on:der 7 bedoelde werkgevers is 
ment". de vervaldag der premie 1 Januari; 

Behoort bij het KoninkEjk besluit van 9. wannear een werkgever meer dan 14 
23 April 1915 (Staatsblad 11°. 206). dagen v66r het eindigen eener betalingsperiode 

Mij bekend, ophoudt een verzekeringsplichtig bedrijf uit 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handei, te oefenen, is de vervaldag van de premie, 

PosTHUMA. welke alsdan door hem over· de nog niet afge

26 April 1915. BESOHIRKL.~G van den Minister 
van Financien ter uitvoering van art. 46 
der Ongevallenwet 1901. · • 

De Minister van Financien ; 
· Gezien art. 46 der Ongevallenwet 1901, 

zoomede art. 4 der wet van 3 Februari 1902 
(Staatsblad n°. 14), art. 1 der wet van 28 April 
1906 (Staatsblad n°. 100) en art. 1 der wet van 
30 December 1914 (Staatsblad no. 630); 

Heeh goedgevonden : · 
met ingang van 3 Mei 1915: 
in te trekken de beschikking van den Minister 

van Landbouw, Nijverheid en Handel van 
23 Maart 1909, n°. 530, afdeeling Arbeiders
verzekering, en te bepalen : 

1. voor zoover in deze beschikking niet 
anders is bepaald, wo:rden de premien door de 
werkgevers halfjaarlijks betaald ; 

2. de vervaldagen der premien zijn voor 
alle werkgevers, die onder 3, 5 en 7 bedoeld 
uitgezonderd, 1 Januari en 1 Juli;-· 

3. door de werkgevers, die uitoefenen het 
bedr~jf van l;den of lossen van schepen, niet 

loopen periode verschuldigd is, de vijftiende dag 
na dien, waarop hij met de uitoefening van het 
bedrijf heeft opgehouden ; 

10. wanneer een werkgever, niet vallende 
onder n°. 3 of no. 5 ·ingevolge .de voorgaande 
bepalingen voor de eerste maal premie zou 
moeten betalen binnen eene maand na de mede
deeling van het bestuur der Rijksverzekerings
bank van het aan zijne onderneming toegewezen 
gevarencijfer, wordt de eerste vervaldag der 
door hem verschuldigde premie gerekend die 
dag te zijn, welke volgens de voorgaande bepa
lingen de tweede vervaldag van de premie 
ZOU zijn; 

11. · de werkgever, die is toegelaten om zelf 
het risico te dragen van de bij de Ongevallenwet 
1901 geregelde verzekering zijner werklieden 
of om dat risico over te dragen aan eene naam
looze vennootschap of vereeniging, is ·bevoegd 
om, nadat hij, de vennootschap of de -vereeni
ging is aangevangen het bedoelde ~isico te 
dragen, de premie, welke hij alsnog aan de· 
Rijksverzekeringsbank mocht verschuldigd zijn, 
aan de bank te. betalen v66r den vervaldag, 
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- welke .ingevolge het hiervoor bepaalde voor / Wetenschappen tot vernietiging van het be-
hem zou gelden. [ · s!uit van den gemeenteraad van Amersfoort 

's Gravenhage, 26 April 1915. . · · L van 27 October 1914, n°. _572, betreffende het 
De-Minister voornoemd, TREUF-• ;.sloop.en van de torentjes van de Kamperbin-

1 · nenpoort te Amersfoort; 
28 April 1915 .. BESLUIT, houdende verbod v~n . Overwegende, dat bedoelde torentjes deel 

uitvoer van Blik in bladen en van onge1•ulde · uitmaken van de vroegere vestingwerken der 
blikemballage. S. 207. stad ·Ariiersfoort: en uit een bouwkundig en 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 'historisch
0

oogpunt merkwaardig zijn te achten; 
Overwegende, · dat het in het belang van d~n Overwegende,. dat het in strijd met het al-

Staat noodig is, den uitvoer van blik in bladen :,gemeen belang is, wanneer gemeentebesturen 
en van ongevu!de blikembal!age te 1erbieden; zoodanige gebouwen of gedeelten van gebouwen 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats- ·vernietigen; 
blad n°. 344); " Overwegende, dat mitsdien de -slooping dier 

Op de voordracht van Onze Ministers van torentjes niet kan worden toegelaten, tenzij 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nl} 'een ander, meer overwegend, algemeen belang 
verheid en Handel van 21 April 1915, Kabinet haar zou eischen ; 
Litt. A48 ; 

1 
•lat, daargelaten of de aanleg van een ver-

Den Raad van State gehoord (advies van 22 breeden verkeersweg als zulk een meer over-
April 1915, n°. ·3); · . wegend belang zou kunnen worden beschouwd, 

Gezien het nader · rapport van Onze v'oor- 'dit thans in ieder geval niet tot rechtvaardi
noemde Ministers van 27 April ·1915, Kabinet ging van het raadsbesluit kan strekken, omdat • 
Litt: A 51 ; ' j :ctaartoe voorshands niet kan worden overgegaan; 

Hebben goedgevonden en ve;staan te be- Ge!et op artikel 153 der Gemeente,vet; 
palen: Den Raad van State gehoord (ad vies van 20 

Eenig artikel. April 1915, no. 21); 
De uitv.oer van blik in bladen en van onge- Gelet op het nader rapport van Onzen· Mi-

vu!de blikemballage is verboden van den da'g ·nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
der afkondiging van dit Besluit. J;aken van 27 AprH 1915, n°. 1094, afdeeliug 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk Kunsten en Wetenschappen; 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvab Hebben. goedgevonden· en verstaan: 
ontheffing te doen verleenen. , het, besluit vqn den raad der gemeente 

Onze · Ministers van Oorlog, van .Financieii Amersfoort van 27 October 1914 n°, 572, be
Bn van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, treffende het sloopen van de torentjes van de 
ieder voor zooveel, hem b~treft, belast met de Kamperbinnenpoort te Amersfoort, wegens 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats- strijd met het algemeen be!ang te vernietigen. 
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
zal worden gezonden aan den· Raad van State, is belast met de uitvoering van dit besluit, 

's-Gravenhage, den 28sten April 1915. hetwelk iri het Staatsblad geplaatst en in af-
, WILHELMINA. schrift aan den Raad van State medegedeeld 

De Minister van Oorlog, Bosnoo11r. zal worden. 
IJe Ministe,· van Financien, TREUB, 's-Gravenhage, den 28sten April 1915. 

IJeMin. van Landbottw, Nijve1·heid en Handel, WILHELMINA. 
POSTHUMA. IJe .Minister van Staat, 

(Uilgeg. 28 April 1915.) Minister van Binnenlandsche Zaken, 

28-Ap,·il 1915. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den gemeenteraad van 
Amersfoort van 27 October 1914. n°. 572,. 
betreffende het sloopen van de torentjes 
van de Kamperbinnenpoort te Amersfoort. 
s. 208. 

Wrj WILHELMINA, ENZ. 
.. Op ·de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
3 April 1915, n°., 888, afdeeling Kunsten er\ . I 

CORT V. D, LINDEN, 
· (Uifgeg. 30 Ap,·il 1915.) 

28 April 1915. B.roSLUIT, betreffende de be-
teekenis van wedde in den zin van art. 2, 
litt. iI der Pl)nsioenwet voor de gemeeute-
ambtenaren 1913. · 

WIJ WILHELMINA, l'iNz, 
Beschikkende op de aa~vrage om pensioen 

van D.· N. BAKKER te Hoorn, gewezen waag
i;neester aldaar; 

I 
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Gezien het advies van.den Pensioenraad v:oor 
de Gemeent~-ambten_ar~n van 9 J~nua~i 1915, 
p 0 • 59; 

Den Raad van State, Afd. voor de ges_\)hil
len van bestunr, gehoord, advies van .7 April 
1915, no: 46; . 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Financien. van 23 April UJ15, n~, 84, afd. P.; 

Overwegeride : dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in ~ijn voormeld advies 
Ons in overwegi~g heeft gegeven aa;1 den be
langhebbende rpet ingang van 1 October 1914 
een jaarlijks:Ch pensioen toe . te kennen van 
f 164, daarbij aanvoerende,. dat hij bij besluit 
van den Raad der gemeente Hoorn van 2\1 
December 1914 met ingang van 1 October 1914 
eervol is ontslagen ; dat zijn diensttijd bedoeld 
in art. 15a der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenareri 1913 van 1 jaar, vereenigd met 
den overigen volgens art. 15b dier wet in aan'. 
merking komei:iden dienst van 23 jaren en_ 7 
maand·en een tijdvak uitmaakt van 24 jaren 
en 7 maanden; dat hij, geboren 26 Juni 1840, 
den ouderdom van 65 jaren heeft bereikt; dat 
zijn pensioensgrondslag van 1 OctobE,r 1913 
tot en met 30 September 1914 e~ de gedur~nde 
het tijdvak van 1 October 1909 tot en met 
30 September 1913 genoten wedde f 400 per 
jaar' hebben bedragen, zoodat 1/ 6ry• dee! van 
de middelsom, bedoeld bij art. 8, 1• lid, der 
wet bed;aagt f 6.662/ 3 ; dat de aanvrage_ is in
gediencl binnen een jaar na het tijdstip waarop 
het recht op pensioen werd verkregen; wes
halve de Pensioenraad van oordeel is dat de 
_belanghebb~nde volgens de artt: 3a en 15a en 
b der wet recht l:ieeft op een pensioen van 
f 163.89; 

dat, nadat het ad vies van den _Pensioenraad 
in afschrift aan den belang_hebbende was mede
gedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven dat daarover het gevoelen mocht 
worden, ingewonnen .van de Afd. van den Raad 
van State voor de geschillen van bestuur, 
daarbij aanvoerende, dat zijns inziens zijn pen• 
sioen berekend dient te worden naar een · in
komen van./ 475 en niet van f 400, omclat 
d~or het gemeentebestuur van Hoorn zijn sala
ris al tijd is berekend geword~n naar den. grond
slag v·an f 400 en daarbij behoorende toelage 
van f 75 per jaar samen f 475; 

Overwegende, dat blijken~ een n~der van ' 
den burgemeest_er v_al?, Hoom ingekomen schrij
ven door den belanghebbende boven zijne jaar
_wedde is.genoten een ja_arlijk~che toelage van 
f 100, van welke toelage ¾ gedeelte ad f 75, 
als ook strekkende tot vergoeding vun aan de 

waarneming van het i!mbt verbqncl,en onkosten, 
moet worden all.ngem.ifrkt a:is wedde in den zin 
van art. 2 H der Pensioenwet·voor de gemeente, 
ambtenaren 1913; · 

dat mitsdien de pensioensgrondslag van 
1 Octobe·r 1913 tot en met 30 Septeml:>er.1914 
en de gedurende het tijdvak. van .1 October 
l909 tot en met 30 September 1913 · genoten 
wedde f 475 per jaar hebben bedragen, zoodat 
1/ 60° gedeelte van de_ middelsom bedoeld bij 
art. 8, 1• lid, der wet bedraagt.f 7,9l2/3 ; 

Gezien de voormelde wet; 
Habben go~dg~vonden en verstaan : 

aan D. N. BAKKER te Hoorn, gewezen waag
meester aldaar, met ingang van 1 o·ctober 1914 
een· jaarlijksch pensioen toe te kennen van 
f 195. 

· Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(W. v. ]). B. A.) 

28 ·April 1915. BESLUIT, betreffende de betee
. kenis .van wedde in den zin van art. 2, 
·utt. H der Pensioenwet :...-oor de gemeente 
ambtenaren 1913. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het· bezwaar van B. v AN 

DEN BoscH, gemeente-veldwachter te, Berg
ambachf, . tegen de beschikking van Onzen ' 
Minister van Financien van 2 December 1914, 
n°, 73, Afd. P., tot vaststelling van zijn pen
sioensgrondslag; 

Den Raad van State, Afd. voor ·de geschil
len van bestuur, gehoord, advies van 17 Maart. 
1915; n°. 20; 

Op de voordracht van Onzen, Minister van 
Financien van :l3 April 1915, n°. 83, afd. P.; 

Overwegende: clat de_ Raad der .gemeente 
Bergambacht, bij besluit van 22 October 1913, 
ingev:olge art. 22 der Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913, met ingang van 
1 October 1913, de jaarwedde en belooningen 
van den vcldwachter heeft vastgestelcl op /700, 
onder welke som begrepen is een bedrag van 
f·5u voo,· kleeding, van f 25 voo~ een ri_iwiel, 

van f 100 wegens vrije woning in het raad
huis en van f 50 voor het schoonhouden van 
het i-aadhuis; 

dat bij. beschikking van _2 December 1914, 
Afcl. Pensioenen, n°. 73, Onze Minister met 
ingang van i October 1913 den pensioens
grondslag van B .. v AN DEN Bosen heeft vast
gesteld op f 625 in overeenstemming met het 
advies van den Pensioenraad, daarbij' over
wegende, dat de toelage voor het schoonhou
den van het raadhuis !id f. 50, geen deel mag 
uitmaken van den pensioensgrondslag, aange-
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zien zij ,niet valt onder het -begrip ,,wedde''., 
in .den zin van ~rt. 2 der Pensioenwet' voor· 
_de gemeente-ambtenaren 1913; 

dat voorts, in .;er band met· de mededeeling' 
van den Minis~er aan Burgemeester en Wet
houders van Barradeel van 13. J uni 1914, afd;; 
Pensioenen, n°.- 86, ook de vergoeding voor 
het gebruik van ·een rijwiel ad f 25 bij de be
paling van· den -grondslag niet in aannierking: 
behoort te komen ; 

dat,' nadat deze beschikking ter kennis van 
den belanghebbende was gebracht,· deze zijn 
verlangAn heeft te kennen gegeven, dat •daar' 

· omtrent het gevoelen mocht worden ingewon
nen van de Afd. van den Raad van State voo~ 
de geschillen van bestuur; 

Overwegeride, dat het 1 • lid van art. 18 der 
Pensioenwet voor de geme.ente-ambtenaren 1913 
bepaalt_ dat het bedrag der jaarlijksche wedde 
van een gemeente-ambtenaar als zijn pensioens
grondslag wordt vastgesteld, en dat oride'r 
,,wedde" blijk;erndetter H van art. 2 dier wet 
zijn te verstaan de· onder welke benaming ook 
aan eene gemeentelijke betrekking verbonden 
vaste inkomsten, met uitzondering van de 
.aldaar uitdrukkelijke vermelde inkomsten : 

dat de belooning van f 50 voor het schoon
houden van het raadhuis niet geacbt kan .wor
den te .vallen onder de boven bedoelde uitge: 
zonderde inkomsten, welke strekken tot ver
goeding van aan de waarneming van het ambt 
verbonden .onkosten, en dat zij derhalve moet 
worden aangemerkt een dee! van de wedde 
rtit te maken en als zoodanig bij de :vaststel
ling van den. pensioensgrondslag in aanmer
king te moeten komen ; 

dat het bedrag van f 25 voor bEJt bouden 
van een rijwiel moet geacbt worden eensdeels 
te strekken tot belooning voor de daarmede te 
bewijzen diensten, anderdeels tot vergoeding 
van onkosten; 

qat deze belooning, in verband met het 2• 
lid van letter H van art. 2 der voormelde wet, 
is vast -te stellen op het twee derde gedee\te 
van het bedrag van f 25 en dit gedeelte als 
wedde •is aan te merken ; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente-
ambtenaren 1913 ; · 

Hebben goedgevonden· en verstaan,: 
met ingang van 1 October 1913 den perisi

oensgrondslag van B. VAN DEN BoscH, ge
meente-veldwacbter te Berga-mbacl;t, vast: te 
stellen op f 691,661/,; · 

Onze Minister va:n Finan'cien,is belast, enz. 
(W. v. D, B. A.') 

29 April 1915 .. B!!:SLUIT, houdende verbod 
van uitvoer:_yan _steenkolenteer. S. 209, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. -
Overwegende, dat het iri bet belang van 

_den Staat noodig is, den uitvoer van steen• 
kolen teer te ver bieden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staafs
blad n ° .. 344); 

Op, de voordracbt van Onze Ministers van 
_Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 23 April 1915, 
Kabinet, Litt. L 4 9; 

Den Raad van· State gehoord (advies van 
27 April 1915, n•. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 28 April lll15, Kabinet, 
Litt. T 01 ; 

'i3:ebben goedgevonden en verstaa_n te be
_palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van steenkolenteer is verboden 

van den dag der afkondiging van dit Besluit. 
Wij behouq.en Ons voor dit verbod tijdelijli: 

op te heffen of in bijzondere gevallen claarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers vnn _Oorlog, van Financi~n 
en van Landbouw, Nijverheicl en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, · belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in bet Staats• 
blad ial ·worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten April 1915. 
WILHELMINA. 

De.Minister van Oorlog, BosBooM, 
De Minister van Fina11cien, TREUB, 
De Min. van Landbouw, Nijverlieid en Handel, 

, POSTHUMA. 
(Uitgeg. 29 April 1915.) 

29 April 1915. BEsLUIT, houdende beschikking 
op het beroep,' ingesteld door PH. VAN 
DEN KLOOSTER te vVenieldinge tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zee
land_ van 30 .December 1913, n°. 213, 2de 
Afdeeling, waarbij aan den adressant ver
gunnirig is geweigercl tot het bouwen van 
een woning op den NieuwedijJ,, beoosten 
het Kanaal door Zuid-Beveland. S. 210. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
PH. v AN DEN KLOOSTER te Wemeldinge tegen 
het besluit van Gedeputeerde_ Staten van Zee
land van 30 December 1913, n°. 213, 2de Afdee
ling, waarbij aan den adressant vergunning is 
geweigerd tot het bouwen van een woning op 
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den Nieuwedijk, beoosten het kanaal door 
Zuid-Beveland; 

Den Raad van State, Afdeellng voor de 
_Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 November 1914, n°. · 392; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van ·27 April 1915, n°. 237, Afdee
ling Waterstaat; 

Overwegende dat PH. VAN DEN KLOOSTER 

op 14 November 1913 aan Gedeputeerde Staten 
van Zeeland te kennen heeft gegeven dat hij, 
ten gevolge van de onteigening voor de derde 
schutsluis te Wemeldinge, mettertijd zijne tegen
woordige woning moet veriaten en alsnu te 
gelegener tijd eene woning wenscht te bouwen 
op perceel 1945 op den Nieuwedijk beoosten 
het lianaal door Zuid-Be•;eland en daarvoor de 
vergunning verzoekt van Gedeputeerde Staten ; 

dat bij besluit van 30 December 1913, n°. 213, 
2de Afdeeling, Gedeputeerde Staten de ge
vraagde vergunning hebben geweigerd uit 
overweging, dat de Nieuwedijk is een eerste 
binnendijk, die bij het bezwijken van den 
zeedijk het buitenwater zou moeten. keeren ; 
dat het niet raadzaam is de gelijkheid en vast
heid der oppervlakte van eerste binnendijken 
te verminderen, waaidoor zij aan weerstands
vermogen verliezen, vooral niet van eerste 
binnendijken als de bedoelde, waar de daarvoor 
gelegen zeedijk tot de meest bedreigde dijken 
behoort ; dat het stichten van gebouwen daarop 
mitsdien niet kan worden toegelaten ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
PH. VAN DEN KLOOSTER bij Ons in. beroep 
is gekomen, daarbij in hoofdzaak aanvoerende, 
dat nimmer gebouwd zal worden op·de kruin 
van den dijk, doch slechts in het talud; dat 
voort·s • door het bouwen .in het talud, het 
leggell van gemetselde fundeeringen daarin, 
de binnendijk daar ter plaatse niet in vastheid. 
verliest doch integendeel wint en vermeerdert ; 
dat dientengevolge niet van een verlies van 
weerstandsvermogen, doch integendeel van een 
vermeerdering daarvan moet gesproken wor
den; dat appellant er bovendien nitdrukkelijk 
op .wijst, dat in de meer dan 35 jaar, die zijn 
verloop_en sedert h~j .zijn thans onteigende 
woning bewoonde, nimmer eenig bezwaar is 
ondervonden van zijn woning aan dienzelfden 
binnendijk ; dat derhalve, waar hij een toestand 
wenscht in het !even te roepen geheel gelijk 
aan den vroegeren toestand, waartegen destijds 
geene bezwaren zijn geopperd ~n welke ook 
nimmer bezwaren heeft opgeleverd, het hem 
wil voorkomen:, dat aan de redeneering van 
Gedeputeerde Staten de feitelijke grondslag 

ontbreekt en de weigering derhalve is onge
grond; 

Overwegende dat, ing\lval de zeedijk bij 
stormweder of onder andere ongunstige om
standigheden mocht komen t.e bezwijken, de 
binnendijk tijdelijk tot keer\ng van het zee
water dienst zou moeten doen en dat voor 
zoodanig geval het aanwezig zijn van een ge
bouw op het buitentalud van den binnendijk 
het weerstandsvermogen van dien dijk zou 
verminderen en gevaar voor doorbraak zou 
opleveren en dat mitsdien het stichten van 
gebouwen op dat talud niet. kan worden toe
gelaten; 

Gez.ien het Reglement van Politie voor de 
polders in Zeeland en de wet van 10 Novem
ber 1900 (Staatsblad n°. 176); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit 

het daartegen ingesteld beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en, met het rapport van Onzen 
Minister voornoemd, in. de Staa_tscoura11t zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift -zal 
worden gezonden aan den Rand van State, 
Afdeeling vo~r de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 29sten April 1915. • 
WILHELML.'T A. 

De lliinis'ter ~•an Waterstaat,' 0. LELY. 

· (Uitgeg. 21 Mei 1915.) 

. 30 April 1915, BESLUIT, betre:l;fende de be
teekenis van wedde in den zin van art. 2, 
Iitt. H der Pensioenwet voor de gemeente
am btenaren 1913. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van P. J. BOUT, te Rotterdam, gewezen brug
en sluiswachter aldaar :. 

Gezien het advies van den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren van· 24 October 
1914, n°. 35 ; 

Den Raad van State, Afd. voor de Geschil
len van bestuur, gehoord ad vies van 24 Maart 
1915, no. 39 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 27 April 1915, n°. 66, afd. Pen-·, 
sioenen; 

O:verwegende: dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn bovenvermeld 
advies Ons in overwPging heen gegeven, aan 
den belanghebbende met ingang van 1 Maart 
1914 een jaarlijksch pensioen toe te kennen 
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van f 620, daarbij aanvoerende, dat hij bij be
sluit van Burgemeester en Wethouders van 
10 Februari 1914, met ingang van 1 Maart 
1914 eervol is ontslagen; dat zijn diensttijd 
bedoeld in art . .J5a der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 van 5 maanden, 
vereenigd met den overigen, volgens art. 15b 
dier wet in aanmerking komenden dienst van 
37 jaren, 8 maanden en 2 dagen en den vol- ' 
gens art. 15d geldigen militairen dienst van 
6 jaren, 8 maanden en 10 dagen, een tijdvak 
nitmaakt van meer dan 40 jaren; dat 'hij, .ge
boren 6 Sept, 1845, den leeftijd van 65 jaren 
heeft bereikt; ,dat zijn p~nsioensgrondslag van · 
1 October 1913 tot en met 28 Februari 1914, 
f 907 en de gedurende de tijdvakken van 
1 Maart 1909 tot en met 31 December 1909, '
van l Januari 1910 tot en rriet 31 December 
1910, van 1 J anuari 1911,tot en met 31 Decem
ber 1911, van 1 Januari 1912 tot en met 31 

.December 1912, van 1 Januari 1913 tot en met 
31 Maart 1913, van 1 April 1913 tot en met 
30. Septem.ber -1913 genoten belooningen onder
scheidelijk f 747.35, f 912,22½, f 919.67½,·, 
f 965.45, f 268,62½ en f 453.50 hebben be
dragen, zoodat; overeenkomstig de be_slissing 
betreffende de berekening der in art. 8, 1 • lid, 
der wet bedoelde middelsom, genomen biJ 
Koninklijk besluit van 21 .Juli 1914, n°. 40, 
die middelsom bedraagt f 928.94%; daf de 
aanvrage is ingediend binnen een jaar na het 
tijdstip waarop het recht op pensioen werd 
verkregen; weshalve de Pensioenraad van oor
deel is, dat de belanghebbende, volgens de 
artt. 3a en I5a,. b en d der wet, recht heeft op 
een pensioen van f 619.30, zijnde het maximum 
of twee derde gedeelten der voormelde' mid
delsom; 

dat, nadat het advies van den Pe11sioeriraad 
in afschrift aan den belanghebbende was mede
gedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven, dat daarover het gevoelen mocht 
worden ingewonnen van de Afd. van den ;Raad 
van State voor de geschillen van bestuur; 
daarbij nanvoerende, dat bij de berekening van 
zijn pensioen geen rekening is gehouden- met 
het emolument ,,vrije geneeskundige hulp'\ 
dat hij steeds heeft genoten, terwijl bij art. 2b 
Sub H der .Pei,sioenwet voor. de gemeentes 
arribtenaren 1913 is bepaald, cl.at onder ,, wedde" 
in den zin dier wet wordt verstaan de onde1· 
welke benaming oak aan een gemeentelijke be: 

·trekking verbonden inkomsten; 
Overwegende: dat het bezwaar van den be

langhebbende, hieraan ontleend dat bij de b~: 
rekening van zijn pensioen geen rekening is 

gehouden met het emolument ,,vrije genees
kundige hulp", gegrond is; 

dat toch bedoeld emolument behoorde tot 
de aan zijne gemeentelijke betrekking verbon
den vaste inkomsten en niet strekten tot ver
goeding van aan de waarneming van zijn ambt 
verbonden onkosten en mitsdien ingevolge 
art. 2, Litt. H der Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913 de~l uitmaakt van 
zijne wedde ; 

dat, blijkens het overgelegde schrijven van 
het gemeentelijke pensioenbureau te Rotterdam, 
van 16 October 1914, de geschatte waarde van 
voormeld emolument ten aanzien van P. J. 
BouT f 25 heeft bedragen; . 

dat mitsdien de in art. 8, eerste lid, der 
Pensioenwet voor de gemeerite-ambtenaren 1913 
bedoelde middelsom bedraagt f 933.94%; 

Gezien de bovengemelde wet ; 
Hebben' goedgevonden en verstaan: 

aan P. J. BouT te Rotterdam, gewezen brug
en sluiswachter aldaar,-met ingang van 1 Maart 
1914 een jaarlijksch pensioen toe te kennen 
van j 636. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(W. v. D. B. A.) 

30 April 1915. BESCHIKKING van den Minis
ter van Oorlog betreffende geldelijken · 
steun aan betrekkingen van sommige 
categorien van militairen. 

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 20 April 
1915, n°. 32, moeten in het Koninklijk Besluit 
van 21 Augustus 1914, n°. 42 (1) in plaats van 
de woorden: 

,,f 1.-, voor zoover de betrokken_ militair 
zijn 26• levensjaar nog niet heeft volbracht ; 

f l.50, voor zoover, hij wel zijn 26• maa'r 
nog niet zijn 31• 'levensjaar heeft volbrncht, en" 
worden gelezen de woorden : 

,,f 1.50, voor zoover de betrokken militair 
nog niet zijn 31 • levensjaar heeft volbracht, en" 

Van deze wijziging moet aan de betrokken 
militairen mededeelin~ worden gedaan. 

3 Mei 1915. KoNINKLIJK BESLUIT, betref
fende wijziging in de titulatuur van het 
Wapen der Koninklijke Marechaussee'. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwege.nde, dat ten gevol~e van de in de 
,,Pensioenwet vocir de landmacht ·1902" aan
gebrachte wijziging in de titulatuur van het 
kader der Koninklijke Marechaussee, mede 
wijziging noodig is in de verschillende cvoor-

(1) Zie de missive. van 23 Augustus 1914. 

.1 
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schriften, waarin dat kader in zijn oorspron
kelijke benaming wordt. aangehaald; 

Op de -voordrac;ht van Onzen Minister van 
Oorlog van 28 ·April l\115, IIIde Afd., n°. 745; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen,- dat in:alle thans nog van kracht zijnde 
Koninklijke Besluite·n, waarin . sprake is van 
opperwachtmeesters. wac_htm_eesters of briga
diers ·der Koninklijke Marechaussee, i,n plaats 
van die rangen zal worden gelezen : adjudanten
onderofficier, opp!Jrwachtmeegters of waeht
meesters der Koninklijke Marechaussee: 

Dit Besluit wordt geacht gelijktijdig in wer0 

king te zijn getreden met de hiervoren be
_ doelde· wijziging in de titulatuur, zooals die 
is aangebracht in den staat, behoorende bij de 
,,Pensioenwet voor de landmacht 1902". 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Justitie, aan den. Militairen Pensioenraad en 
aan de Algemeene Rekenkamer .. 

's Gravenhage, den 8 Mei 1915. 

· WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

3 · Mei 1915. ARREST van den Hoogen- Raad. 
Ingevolge art. 41 aanhef en letter. e der 

Jachtwet kan, indien de verboden poging 
om wild te bemachtigen bestaat in het ge
bruik van wildstrikken, eene boete van ten 
hoogste het dubbel der in art. _40 bedreigde 
boete of hechtenis van ten hoogste zeven 
dage_n worden opgelegd. 

Nu de opvatting van de Rechtbank van 
genoemd art. 4le der Jachtwet, op grond 
waarvan zij het vonnis van den Kanton-

, rech ter ten aanzien van de daar bij opge
legde geldboete en de subsidiaire hechtenis 
vernietigde, onjuist is gebleken, kan die 
vernietiging _niet worden gehandhaafd al 
·maakte de Recht bank zich ook niet schuldig 
aan een vormfout. 

(Jachtwet art. 15 2e lid; Sv. art. 346.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
· C. 0. Segers~ H. Hesse en L. E. Visser. 

De Officier van Jnstitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Arnhem, requirant van cassatie -tegen een 
vonnis van die Rechtbank van 16 Februari 
1915, waarbij in hooger beroep is .bevestigd, 
behalve ten aanzien van de opgelegde geldboete 
en de subsidiaire hechtenis, het vonnis van het 

Kantongerecht te Arnhem de dato 18 November 
1914, bekrachtigend na verzet het door dat
zelfde Karitongerecht op 17 Juni 1914' bij 
verstek gewezen vonnis, bij hetwelk de gere-

. quireerde D. v. R., 39 jaar, arbeider, geboren 
te Wageningen, wonende te Velp, was schtildig 
verklaard aan : ,,pogingen aanwenden' om wild 
te bemachtigen door middel van wildstrikken", 
en, met toepassing van de· artt. 23 en 91 Sr., 
15, 40, 41, 45, 47 en 59 der. Jachtwet,- 10 sub 
14°. en 11 der Wet van 15 April 1886 (S. 64), 
veroordeeld tot ·eene geldboete van veertig 
gulden en vervangende hechtenis van acht 
dagen, met verbeurdverklaring en bevel tot 
vernietiging der in beslag genomen strikken, 
zijnde de beide vonnissen van het Kanton
gerecht ten aanzien van de hierboven genoemde 
punten bij het bestreden vonnis vernietigd en 
de requirant door de Rechtbank daaromtrent 
opnieuw rechtdoende, na aanhaling van de 
artt. 23 en 91 Sr., 15, 40, 45, 47 _en 59- der 
Jachtwet, 10 sub 14°. en 11 der Wet van 
15 April 1886 (S. 64) veroordeeld tot eene 
g~ldboete van f 20.- en vervangende hechtenis 
van vier dagen. · 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij · inleidende dagvaardirig was aan _gere
quireerde ten laste gelegd en bij vonnis van den 
Arnhemschen Kantonrechter van 17 Jiini jl. 
- bekrachtigd 18 November 1914 - als wettig 
en overtuigend bewezen aangenomen : ,,dat 
hij, in den namiddag van 7 Mei 1914, te Rosen
daal (G.), in een dennenbosch te Breedenberg, 
pogingen heeft aangewend om wild te bemach
tigen door middel van wildstrikken, door 
daarin een aantal van die strikken te stellen", 
welk feit werd gequalificeerd als : ,,Pogingen 
aanwenden om wild te bemachtigen door mid
del van wildstrikken", terwijl gerequireerde 
vervolgens deswege werd veroordeeld, met 
toepassing van de artt. 23 en 91 Sr., 15, 40, 
4le, 45, 47, 59 der Jachtwet· en 10 en 11 der 
Wet van 15 April 1886 (S. 64) in eene geldboete 
van f 40.- subsidiair 8 dagen hechtenis, met 
verbeurte der in beslag genomen strikken, waar
van de vernieling werd bevolen. 

Het aangeteekend hooger heroep bracht den 
veroordeelde in zobverre baat dat, met gedeelte
lijke vernietiging van !s Kantonrechters be
slissingen, door de Arr.-Rechtbank te Arrihem · 
op 16 -Februari jl. de geldboete werd terug- · 
gebracht tot f 20.-;- en de subsidiaire hechtenis 
werd gereduceerd tot 4 dagen, daar art. 4le der 
J achtwet als strafbepaling ten dezen niet van 
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tciepassing werd geacht, terwijl overigens de 
bestreden uitspraak bevestigd werd. 

Den heer Officier van J ustitie is echter deze 
uitspraak zijner Rechtbank blijkbaar·niet naar 
den zin . en bij tij dig ingediende memorie stelt i, 
hij: ,,Schending, althans niet-toepassing, van 
art. 41 sub e .der Jachtwet". 

Mijnerzijds kies ik requirants zijde, ofschoon. 
de Rechtbank schijnbaar Uw arrest ·van 15 April·. 
1912 (W. 9340) in haar voordeel heeft. Immers 
dit arrest leert, dat art. 41-der J achtwet slecht_s: 
dan toepasselijk is, wanneer het gebruik of .. 
het. enkel bij zich hebben van wildstrikken' 
eene verzwarende omstandigheid oplevert bij 
eene andere overtreding, zoodat, waar in . het 
onderwerpelijk geval, indien men de wild-: 
strikken uit de dagvaarding licht, geen straf
baar feit overblijft, ·genoemd artikel buiten 
beschouwing ZOU moeten blijven. : 

Intusschen wil ik trachten de onjuistheid' 
dezer opvatting, indien zij althans algemeen 
bedoeld is, aan te toonen, waarbij ik het geluk 
heb mij "ter herstel van geschokt evenwicht te 
kunnen beroepen op U~ arrest van 12 Juni 1899 

· (W. 7303) en op de daaraan Voorafgaande 
conclusie van 's Raads Procurenr-Generaal. 

In art. 15 der Jachtwet wordt het jacht
vermaak gescheiden in een geoorloofd eri. in eeii 
ongeoorloofd bedrijf, terwijl dan met betrek'. · 
king tot het ongeoor loofd j achtbedrij f bij wij ze 
van voorbeeld enkele middelen .warden opge: 
noemd; waarmede het verbod_en is wild. op te 

· sporen, te b·emachtigen of te dooden. W anneer 
nu art. 4le ten aanzien van ·sommige dier 
middelen eene zwaardere straf bedreigt, richt 
zich deze strafverzwaring niet tegen de over
treding, waarbij de in art. 4le genoemde voor·
werpen als hulpmiddel dienen, doch uitsluitend 
tegen het bezigen dier voorwerpen als zoodanig 
als middel ter uitoefening van het ongeoorloofd 
jachtbedrijf. 

Een beroep op de parlementaire geschiedenis 
der Jachtwet staaft deze opvatting geheel. 
In het oorspronkelijk Ontwerp werd in art. 42 
(thans art. 41) de daarin aangegeven zwaardere 
straf bedreigd, ,.wanneer· de .overtreding · is 
begaan , met, of wanneer personen bevonden 
warden in het veld, buiten openbare wegen, 
bij zich te ·hebben zoogenaamde afdraaijers, 
stokgeweren, pistolen. of andere verborgen 
"wapenen, lange netten, damnetten, wildstrikken, 
of middelen om den visch door bedwelming t_e 
vangen", terwijl voorts de slotalinea, die thans 
aan art. 41 is toegevpegd, daarin gemist werd. 
De bij het schriftelijk debat gerezen beden
kingen nu werden geconsolideerd in een amen-

dement Sander, dat aan _het vigeerende artikel 
het leven schonk en ter verdediging waar-van 
de voorsteller het volgende aanvoerde: ,.Wat 
litt. e betreft, m6et ik nag opmerkzaam maken 
op het groote verschil . tusschen de voordragt 
der Regeering en mijn ainendement met betrek
king tot het enkele feit van zich met afdraaijers 
en dergelijke verboden voorwerpen in het veld 
te bevinden. Volgens het ontwerp wordt de 
enkele daad van bijv. met een pistool in het veld 
te zijn, ook al blijkt er van geene andere ovei.-
treding; reeds· beschouwd als eene overtreding 
met verzwarende omstandigheid, vallende 
onder het bereik van art. ·42 (4le). Dit kwam 
mij al te gestreng voor· ·en daarom heb ik 
voorgesteld die zwaardere straf, te beperken, 
tot het geval dat, of met behulp van zulke 
voorwerpen eene · ovettreding wordt gepleegd, 
of dat iemand bij het plegen van eenige andere 
overtreding in het bezit van zulke verbodim 
voorwerpen gevonden wordt. . Maar de enkele 
overtreding_ van het verbod, ·om zich met die 
voorwerpen in het veld te bevinden, voor
komende in ·de slotbepaling van art: 15, zooals 
het laatstelijk door de Regeering is gewijzigd, 
- en dit moet ik den ··geachten ·spreker nit 
Almelo bizonder doen opmerken - zal, wordt 
mijn amendement aangenomen, slechts straf
baar zijn volgens art. 41 (40) en dus den dader 
niet aan gevangenisstraf blootstellen." (Vgl 
Gratama, J_achtwet, 3° dr., bl. 794.) 

.Nu blijkt hieruit tweeerlei. Vooreerst, dat 
het amendem:ent slechts in zooverre van· h:et 
Regeeringsontwerp wilde ,afwijken, als daarin 
het enkele bij zich hebben der · opgesomde 
voorwerpen · reeds met- z"waard.ere , straf we"rd 
-bedreigd en vervolgens dat het in het bezit 
dezer middelen, bij gelegeri.heid e·ener bekeuring 
t·er zake eener andere · overtreding, · aarileiding 
.vond voor strafverhooging, terwijl het·ove"rigens 
de -bedoeling ·en de strekking van· het wets: 
voorstel onverlet liet. .-. 

N og aannemelijker wordt deze opvatting, 
indien men het ant-ivoord van genoem:den afge
vaardigde· op de bedenkingen van- Minister 
van der Brugghen raadpleegt (Gratama; 1. c: 
bi. 801), waarbij hij er aan herinnert; dat zijn 
ainendement slechts een terugkeer wilde tot de 
beginselen der Wet van 1852 ·- vgl. art. '42/ 
der Wet vart 6 Maart 1852 (S. 47) - omdat hij 
- let wel - de preventie, die door de slot
alinea van art. 15 beoogd werd, reeds voldoende
door art. 41 (40) gewaarborgd achtte. . 

Met geen woord evenwel vindt men aan de 
Regeeringsredactie getornd, waar zij, naar het 
.v,;,orb('eld der Wet van 1§52, het bezigen der 
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opgenoemde voorwerpen als vangmiddelen 
aan zwaardere bestraffing ondenvierp: · 

Bovendien vestig ik nog Uwe aandacht op 
art. 42 der Jachtwet, waarbij gelijke ratio 
geldt als bij art. 41 en waarin sub e de.tirassen 
behandeld warden, eveneens in art. 15 genoemd, 
die • allergev'aarlijkst . voor den wildstand 
schijnen te zijn, tegen wier gebruik, evenals 
tegen het bij zich hebben daarvan, 0ntwerp en 
Wet beide eene nog hoogere straf bedreigen, 
zonder dat een later amendement de beteekenis 
en de strekking dier bepaling heeft.[beduimeld. 

Uit dit alles mag, naar ik meen, veilig warden 
afgeleid, ·aat de zinsnede, ,,met behulp van" 
in art. 4le der Jachtwet slechts bedoelt, de 
overtreding in de slotalinea van art. 15 om
sclireven onder het uitsluitend bereik van 
art. 40 -te brengen, doch dat overigens die 
bepaling in beteekenis gelijk is aan het oorspron
kelijke Regeeringsvoorstel, aan art. 421 der Wet 
v~n 6 Maart 1852 (S. 47) en aan art. 42, zoodat 
het bezigen der verboden middelen ter uitoefe
ning van het ongeoorloofd jachtbedrijf reed:s op 
zich zelf den ernst van het gepleegde feit ver
_hoogt en dit voor strafverzwaring in aanmer-

. king brengt. Eene andere uitlegging schendt 
de ratio en de geschiedenis der wet en tuurt zich 
blind op de bewoordingen, · die voor tweeerlei 
uitlegging vatbaar zijn, waarvan de eene slechts 
aan klanken hecht, terwijl de andere aan .die 
klanken '1even inblaast door de beteekenis 
daarvan na te speuren. Macht ik in mijn 
betoog zijn geslaagd en geldt dus Uw arrest 
van 15 April 1912 (W. 9340) alleen voor het 
daarin behand.~ld geval, waarvoor ik dit onder
deel gaarne onderschrijf, dan is ten onrechte 
art. 41 aanhef en sub e der Jachtwet niet 
toegepast, zoodat door het verzuim, om dit 
artikel bij de oplegging der straf te vermelden, 
is geschonden art. 221 in verband met art. 
223 Sv. 

Ik concludeer mitsdien tot cassatie van het 
bestreden vonnis en verwijzing der zaak naar 
het Gerechtshof te Arnhem, ten einde op het 
bestaande hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fentener van Vlissingen ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij memorie: (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0. dat biJ vonnis van het Kantongerecht 
te Arnhem van 17 Juni 1914 bij verstek gewezen, 
ten laste van den ger'equireerde in overeenstem 

ming met de aanklacht is bewezen ver
klaard·: 

,,dat hij in .den namiddag -van 7 Mei 1914 te 
Roosendaal (G.) in een dennenbosch ,,de Bree
denberg" pogingen heeft aangewend om wild 
te bemachtigen door middel van wildstrikken 
door daarin een aantal van die strikken te 
stellen"; 

dat de gerequireerde deswege is veroordeeld, 
gelijk hierboven is -vermeld ; 

dat die uitspraak na verzet is bekrachtigd 
bij vonnis van 18 November 1914; 

dat na daartegen ingesteld hooger beroep 
door de Arr.Rechtbank in het bestreden vonnis 
is overwogen : 

dat de Kantonrechter in zijn vonnis de dato 
17 Juni 1914 art. 4le der Jachtwet van toe
passing heeft verklaard; dat de Rechtbank 
dit gevoelen niet deelt aangezien de overtreding 

. in casu niet is begaan met behulp van wild
strikken, doch het bezigen dezer strikken de 
overtreding zelve opleverde en mitsdien niet 
als verzwarende omstandigheid 'gebruikt had 
mogen warden ; 

dat de Rechtbank vervolgens de beide von
nissen vaI). den Kantonrechter ten deele heeft 
vernietigd, het beroepen vonnis voor het 
overige bevestigd en opnieuw recht gedaan, 
gelijk een en antler aan het hoofd van dit arrest 
is opgegeven ; 

dat · het voorgestelde middel van cassatie 
wordt aangedrongen met het betoog, dat het 
_stellen van wildstrikken ·altijd een zelfstandig 
middel oplevert om wild.te bemachtigen en dat 
het niet denkbaar is, hoe men wildstrikken zou 
kunnen aanwenden als een hulpmiddel bij eene 
andere wijze van wildbemachtiging, zoodat in 
het door de Rechtbank gevolgde systeem ten 
aanzien van wildstrikken de bepaling van 
art. 4le der Jachtwet tot een doode letter 
zoude gemaakt warden ; 

0 .. dat het middel is gegrond; 
dat.immers in art. 15 tweede lid der Jachtwet 

in het algemeen zijn verboden ,,alle andere" 
- dan de in het eerste lid onder letter a tot h 
genoemde - ,,pogingen of middelen om wild 
op te sporen; te bemachtigen of te dooden" ; 

dat .op de overtreding van dit verbod in 
het algemeen volgens art. 40 der J achtwet is 
gesteld een boete van ten hoogste twintig 
gulden; 

dat echter ingevolge art . .41 aanhef en letter e 

der J achtwet een, boete van ten hoogste het 
dubbel der in art. 40 bedreigde boete of hechtenis 
van ten hoogste zeven dagen kan warden 
opgelegd, indien de verboden paging om wild 
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te bemachtigen bestaat in het gebruik van, 
wildstrikken ; 

dat dus ten onrechte door de Recht bank,· 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. C. 0 .. Segers, H, Hesse, ,Jhr. R. 
art. 4le op het bewezen verklaarde niet toepasse- · Feith en L. E. Visser. · 
lijk is geacht ; 

dat de Rechtbank zich we! niet schuldig De Officier van_ Justitie bij de Rechtbank te 
maakte aan een vormfout, toen zij in haar Zwolle, requirant van cassatie tegen een vonnis 
vonnis een door _haar niet toegepast wetsartikel. van deze_ Rechtbank van 18 Februari 1915, 
ook niet aanhaalde, doeh dat haar vonnis' waarbij in hooger beroep _is bevestigd een· 
desondanks niet in alien deele kan warden, vonnis van het Kantongerecht te Ommen van 
in stand gehouden; 22 Decrember 1914 (N. J. 1915 bi. 6_39 Red.\ 

dat zij immers blijkbaar alleen tengevolge voorzoover daarbij _bewezen is verklaard, met 
van de door haar ·gehuldigde opvatting van. beklaagde's schuld daaraan, betgeen aan 
gezegd art. 4le het na verzet gewezen vonnis, H. <;le B., oud 20 jaren, van beroep arbeider, 
van den Kantonrechter en daarna ·ook diens geboren te Avereest en wonende te de Haar, 
verstekvonnis beeft vei'nietigd ten aanzien van'' gemeente Avereest, bij de oorspronkelijke dag
de daarbij opgelegde geldboete en de subsidiaire vaarding is ten laste gelegd en dit bewezen 
hecbtenis ; verklaarde, met vernietiging vari bet vbnnis 

dat nu die opvatting onjufat is gebleken; in. eersten aanleg voorzoover dit den gerequi
ook de vernietiging zelve niet kan. warden reerde ontsloeg van recbtsvervolging, is 
gebandhaafd; , gequalificeerd als : ,,bet zich in bet veld buiten 

'\'.ernietigt bet vonnis der Arr.Recbtbank te openbare wegen en voetpaden bevinden met 
Arnhem op 16 Februari 19.15 in deze zaak kunstlicbt'', w~a~a de gerequireerde te dezer 
gewezen, doch alleen voor zoover daarbij t~~ zake, met toepassing van de artt. 23. en 91 Sr., 
aanzien der opgelegde geldboete en de subsi: artt. 33, 36, 51 en 41 der Vogelwet 1912, art. 12 
diaire becbtenis -waren vernietigd bet vonnis va~ het K. B. van 18 Novem.ber 1913 (S. 412) 
van bet Kantongerecbt te Arnhem de dato - bij verstek - is veroordeelcl tot een geld-
18 November 1914 en bet daarbij na verzet boete van f 0.50 en vervangende hecbtenis van 
bekrachtigde verstekvonnis van dat Kanton- een dag, met verbeurdverklaring van de in 
gerecbt van 17. Juni 1914; beslag genomen lantaarn. 

Op. dit punt opnieuw recbtdoende ten 
principale krachtens art. 105 R. 0~ : . ' 

Verstaat, dat op bet ten laste ge1egde en 
bewezen verklaarde, behalve de in het bestreden 
vonnis aangehaalde artikelen, mede van. to~
passing is art. 41 der Jachtwet; 

Bevestigt, wat de opgelegde geldboete en de 
vervangende becbtenis betreft, bovenvermeld 
vonnis van bet Kantongerecbt te Arnbe~ 
van IS.November 1914. (Ned. ·Jur.) ,. ,_ 
3 Mei 1915. ARRES'l' van den Hoogen Raad. 

Art. 12 van bet K. B. van 18 N ovemb~'r 
1913, S. 412, wijst onvoorwaardelijk e'n 
zonder eenige beperking kunstlicht aan als 
een der middelen, waarmede bet ingevolge 
art. 33 van de Vogel wet verboden is zich 
in het veld buiten openbare wegen en voet
paden te bevinden. 

Het in art. 33 der Vogelwet 1912 ve~
bodene, zooals dit nader is geregeld en be~ 
perkt in het K. B. van 18 November 1913, 
S. 412, is bij art. 36 dezer wet strafbaar 
gesteld. · · ' 

(Vogelwet art. 33; K. B. van 18 November 
1913, S. 412, art. 12.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij inleidende dagvaarding was aan gere~ 
quireerde ten laste gelegd: ,,dat bij, (op) 
10 November 1914, des avoncis circ.a 8 uur, 
onder de gemeente Avereest, zich in de buurt 
de Haar in bet veld buiten openbare wegen en 
voetpaden met een belder brandende lantaarn 
beeft bevonden". 

Ofscboon de Kantonrecbter te Ommen, bij 
vonnis van 22 December jl. dit feit alsmede de 

· schuld van beklaagde daaraan wettig en ov:er
tuigend be-w:ezen acbtte, ontsloeg hij dezen van 
alle recbtsvervolging, daar hij voor de straf
baarheid der aanklacbt kracbte~s art. 36 der 
Vogelwet meende te mogen vorderen, dat het 
doel, waartoe bet kunstlicbt werd gebezigd, 
in de clagvaarding was vermeld, · hetgeen dan 
natuurlijk zou hebben moeten bestaan in het 
opsporen, vangen of dooden van vogels. 

De Arr.-Rechtbank te Zwolle bleek 's Kan
tonrechters inzicht niet te deelen, althans zij 
vernietigde op 18 Februari jl. cliens uitspraak 
ten aanzien der ,echtsbeschouwingen, ver
klaarde gerequireerde schuldig aan : ,,Het zich 
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in het veld, buiten open bare wegen en . voet
paden, bevinden met kunstlicht" en veroor
deelde hem deswege in eene geldboete van 
f0.50 subsidiair een dag hechterus, met ver
beurte van de in. beslag genomen· lanfaarn. · 

Tegen deze uitspraak heeft de heer Officier 
van J ustitie zich van cassatie voorzien, terwijl 
hij bij tijdig ingediende memorie twee ·middelen 
stelt, waarvan het eerste luidt : ,,Schei:lding, 
althans verkeerd.e toepassing, van· art. ·12 
van het K. B. van 18 November 1913 (S. 412), 
in•verband met de artt. '33 en 36 der Vogelwet 
1912, doordien de Rechtbank beslist heeft, dat 
reeds het bloote feit van het zich in het veld 
buiten op!Jnbare wegen en voetpaden met kunst
licht bevinden strafbaar is." . 

Zooals Uw Raad zal:blijken, steunt de grief 
op de argumenten, die door den ·ommenschen 
Kantonrechter voor zijn oordeel (W. 9743) 
(N. J. 1915 bi. 639 Red.), zijn· aangevoerd, ·die 
hierin b_estaan, dat de in art .. 12 van het K. B. 
van 18 November 1913 (S. 412), genoemde 
voorwerpen niet in hunne algemeene beteekenis 
mogen warden opgevat, doch slechts als mid
delen, waarmede de vogelarij wordt uitgeoefend, 
terwijl deze zienswijze n~der wordt geill~streerd 
door, voor zooveel vallen en klemmen betreft, 
bij afwijkende meening te wijzen op mogelijke 
collusie met art. 28 der J achtwet. 

Ik kan deze opvatting niet cieelen. Eerstens 
toch geeft de bouw van art. 33 al. 2 der Vogel
wet, dat als verbodsbepaling ·uitsluitend in 
aanmerking konit, zeker geen _aanleiding aan 
's Kantonrechters wensch te voldoen. En 
vervolgens vindt ook het interpretatief vermaak 
van dezen en van'den heer requirant ge·en steun 
in de geschiedenis. 

Reeds art. 29 toch · van het oorsp·ronkelijk 
Ontwerp (Bijl. Hand. 2• Kamer· 1910/11, 
249, 2) verbood zich met middelen om vogels 
te vangen of te dooden, waarvan het gebruik 
i~ ontzegd, in het veld buiten openbare wegen 
·en voetpaden. te bevinden. Ofschoon nu dit 
verbod in het gewijzigd Ontwerp (Bijl. Hand. · 
2~ Kamer 1911/12, 47, 4) · niet werd herhaald; 

. daar de Minister op die wijze het best meende 
te voldoen 'aan de door hem als juist erkende 
opmerking in· het voorloopig verslag (Bijl. 
Hand. 2° Kamer 1910/11, 249, 7), dat de 
bepaling te algemeen was (Bijl. Hand. 2° Kamer 
1911/12, 47, ·1) schijnt toch deze proeve van 
wetgeving niet geheel te hebben bevredigd. 
Althaus bij de openbare behandeling (Hand. 
2° Kamer 1911/12, 'bl. 2021 vlg.) werd door 
Mr. Rink e. a. een . amendement ingediend, 
waarbij aan het inmiddels sterk gewijzigd 

art. 29 (thans art. 33) eene nieuwe alinea werd 
toegevoegd van gelijken inhoud als de thans 
gewraakte verbodsbepaling. De· voorsteller 
wees er in zijne toelichting op (Hand. 2• Kamer 
1911/12, bl. 2021 vlg.) dat, waar de oorspron
kelijke bepaling te algemeen werd geacht, dit 
geen reden h'ad mogen·zijn tot algeheele radee
ring daarvan, doch veeleer had moeten leiden 
tot· beperking, die hij in zijn amendement 
·meende te hebben toegepast, eerstens door niet 
alle verboden vangmiddelen van medenemihg 
uit · te sluiten en vervolgens door de mogelijk
heid te openen van verbinding van voor
waarden aan het uit te vaardigen verbod. · Dit 
amendement nu, dat nu ·wel geen proeve van 
edelsmeedkunst is, <loch dat ·toch ten slotte· 
door de Regeering werd overgenomen, ging 
bepaaidelijk uit van deze nimmer weersproken 
gedachte, dat het in bouw en beteekenis gelijk 
wilde zijn aan art. 15 der Jachtwet, behoudens 
deze uitzon.dering, dat de opsomming der ver
boden vangmiddelen werd overgelaten aan het 
uitvoerend gezag. Als gevolg daarvan is het 
aanschijn geschonken aan ·het K. B. van 

, 18 November i913 (S. 412), dat in art. 12, 
in verband met het bepaalde in de artt. 9 en 10, 
kunstlicht rangschikt onder · de·· middelen, 
waarmede het absoJuut verboden is zich in bet 
veld te bevinden. 

Nu zal het wel' geen verwondering wekken 
dat, waar zoo dringend de nadlluk gelegd. is op 
de gelijkwaardigheid in beteekenis van het 
voorgesteld amendement aan art. 15 der 
Jachtwet, door mij groote aandacht is gewijd 
aan de wording ·van laatstgemeld artikel ter 
inteFpretatie van.Mr. Rink's voorstel. Evenals . 
in het onderwerpelijk geval -immers geldt 
art. 15 der Jachtwet de absoll!,ut verboden 
vangmiddelen, zoodat de maatst'af gelijk is·. 

Nu vind ik omtrent de noodzakelijkheid der 
novelle van '57 het navqlgende als oordeel _der 
·Regeering vermeld (Gratama, Jachtwet, 3° dr., 
bl. 393 vlg.) : ,,De wet van 1852 bevat geen 
preve;,,tieve bepaling omtrent het gebruiken 
van verboden middelen om wild te bemach
tigen ; maar die preventieve bepaling is ook 
volstrekt noodig, dat heeft de ondervinding 
geleerd. Zij is vooreerst noodig tot conservatie 
van het wild. Het is niet genoeg dat een 
jagtopziener, in het veld komende, ageeren kan 
·tegen iemand dien hij op het wild ziet schieten 
met afdraaijers, stokgeweren of antler verborgen 
wapentuig ; maa.r hij moet ook, iemand vin
dende met zoodanige wapenen bij zich, hem 
kunnen calangeren en die wapenen in beslag 
·kunrien ·nemen. Dit ··kan · geen· aanleiding 
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· geven tot bezwaren, omdat che middelen· alleen 
gebruikt worden door stroopers ; eerlijke j agers 
komen· niet met afdraaijers of stokgeweren in 
het veld ; het hebben van zoodanige wapenen 
alleen is eeri bewijs dat men ·verkeerde >JOor
nemens heeft." 

Deze · slotzinsriede van het betoog. · van 
Minister van der Brugghen, elders in nog 
krasser bewoordingen herhaald (Grataina, .1. c., 
bl. 399), acht ik beslissend niet alleen voor de 
bepaling van art. 15 der Jachtwet, doch ook 
voor de beteekenis van, het amendement Rink, 
dat op gelijke strekking boogii voor zooveel 
de absolmit verboden vangmiddelen betreft, 
omdat .daardoor is vastgelegd, dat het enkel 
bij zich hebben dier voorwerpen reeds het 
misdadig- ooginerk in zich · sluit, zoodat dit 
riiet afzonderlijk behoeft te worden ten laste 
gelegd. 

Nu kan we! is waar deze uitlegging onaan
gename verrassingen uitlokken. - Mr. Leen
dertz wees hier reeds op in W. 9595 en de heer 
requirant voegt hieraan nog enkele voorbeelden 
toe - doch noch het ,,pijpje" van Mr. Leen
dertz, noch den ,,eerzamen Jandbouwer", dien 
de heer requirant ons schetst, dreigt voorloopig 
gevaar, indien het officie er slechts van door
drongen is, dat het . utiliteitsprincipe niet 
teyergeefs door den· wetgever wordt gehuldigd, 
terwijl de vossenval of -klem van den 0mrµen
schen Rechter nog altijd art. 42 Sr. in haar 
voordeel heeft. · 

Als tweede middel is voorts gesteld : ,,Schen
ding, althans verkeerde toepassing, van 
art. 216 Sv., in verbancl met art. 12 van het 
K. R van 18 November 1913 (S, 412), en 
art. 36 der Vogelwet 1912, doordien de Recht
bank heeft geoordeeld, dat overtreding .van het 
verbod van genoemd art. 12 strafbaar is gesteld 
in art. 36 der Vogelwet, terwijl overtreding 
van dat verbod noch bij art. 36 der Vogelwet 
noch bij eenig antler artikel eener wet of 
wettelijke verordening is strafbaar gesteld.:' 

Voor de bestrijding dezcr grief verwijs ik 
kortheidshalve naar de conclusie van ]\fr. 
Besier, voorafgaand aan Uw arrest van 18 Ja, 
nuari jl. (N. ,J. 1915 bl. 516 Red.) en naar 
de mijne, behoorende bij Uwe beslissing van 
25 Januari jl. (N . . T, 1915 bi. 509 Red.), alsmede 
naar Uw eerstgenoemd arrest. Ware hieraan 
vroeger publiciteit gegeven, clan .had de heer 
requirant voorzeker zelfs niet de conceptie 
van het middel gewil!l, .. 

Waar dus beicle grieven mij ongegrond 
vo9rkomen, concludeer ik tot· verwerping van 
het beroep. 

1915. 

De. Hooge Raad,. enz. ; 
Gehoord het_ verslag van den Raadsh_eer.Hesse; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant · voorgesteld bij memorie_ luide11de .: 
(zie concL. adv.-gen.); . · 

0., dat bij de oorspronkelijke dagvaarding 
den gerequireerde is ten laste gelegd ::· dat hij · 
10 November 1914· des avonds .circ!!, 8 uur 
onder de gemeente Avereest zich .in de buurt 
de Haar in het veld buiten openbare wegen en 
voetpaden heeft bevonden met ·een helder 

· brandende lantaarn ; 
0. dat. dit ten laste gelegde en beklaagde's. 

schuld daaraan bij .het in zoover door het aan
gevallen vonnis bevestigde. vonnis .bewezen zijrt 
verklaard, en_het bew.ezen.verklaarde bij eerst
genoemd vonnis is gequalificeerd en de ge-. 

. requireerde is _veroordeeld, zooals hiervoren is 
·vermeld; 

0. dat tot toelichting van het eerste tegen cleze 
uitspraak gerichte middel in hoofdzaak wordt 
betoogd, dat. wel de ·woorden van art. 12 van 
het K. B. van 18 November 1913 (S. 412J, 

. voor de opvatting van· de Rcchtbank pleiten; 
en het voorts opmerkelijk is, .dat, terwijl de 
middelen waarmede het volgens. art. 8 .van 
gei:neld K. B. verboden is vogeis te vangen 
of . te dooden ane· opgenomen zijn in art. '1·2, 
met uitzondering van lijm en vergiftige .of ver
doovende middelen - van welke uitzondering 
blijkbaar de reden is, dat .het niet aangaat 
te verbieden zich met die middelen, die ook tot 
andere, geoor!oofde; doeleinden kunnen worden 
geb;uikt in. het- veld. te bevinden - ;b~r 

, kunstlicht die uitzondering juist niet is gemaakt, 
doch dat, ware de opvatting van de Rechtbank 
jilist, een: toestand zou zijn geschapen, die in 
de praktijk onduldbaar is; 

dat. het voorts onaahnemelijk is, dat, :waar 
art. 29 van het oorspronkelijk 0ntwerp door de 
Regeering werd teruggeno~en in verband .met 
een opmerking in het voorloopig verslag dat 
het diLarin opgenomen verbod 6m zich met 
verboden. middelen om vogels te vangen_ of te 
dooden in het veld te bevinden te algemeen 
werd geacht, daar. zoodoende. ,,landbouwers, 
die in het veld wonen, zullen kunnen worden 
ve,volgd, zonder dat dit de bedoeling van de 
wet kan. zijn", diezelfde bepaling ·weder 6nge: 
wijzigcl zou zijn ,opgenomen in art. 12 v.an het 
K. B. van 18 November 1913 (S. 412), steµnende 
op het in de plaats van art. 29 voormeld ge
treden tweecle lid. van art. 33 ; 

0. -hieromtrent: 
dat art. 12 meergenoemd onvoorwaardelijk 

en zonder eeuigo beperking kunstlicht aanwijst 
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als een der middelen, waarmede het ingevolge WIJ WILHELMINA, ENZ. 

s_1rt. 33 voormeld- verboden is zich in het veld Op de voordracht van Oiizen Minister van 
buiten open.bare wegen en voetpaden te be- Financien van den 3d"en Mei 1915, n°. 56, Ge
vinden, · terwijl ook de geschiedenis van ge- nerale Thesaurie ; 
noemde wetsbepaling geen aanleiding geeft Gezien de Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612); 
de aanwijzing van art. 12 in dezen beperkten Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
zin op te vatten, als zou ·er, zooals de eerste Art. 1. Ten dienste van de uitloting van 
rechter oordeelde, tusschen het feit zelf en het de sehuldbekentenissen, uitgegeven krachten8 

vangen of d_ooden van vogels eenig vorband · de Leeningwet 1914, worden t'weehonderd vijf
moeten bestaan ; J enzeventig duizend kaartjes vervaardigd, welke 

dat de ru.ime opvatting nog steun vindt in onderscheidenlijk worden bedrukt met de num
het bereids door den requirant aangevoerde, _ ·mers 1 tot en met 275,000. 
dat van de middelen, waarmede het volgens Voor zooveel die nummers niet overeenstem
art. 8 van hetK. B. verboden is vogels te vangen men met die van de uitgegeven schilldbekente
of te dooden, lijm en vergiftige <if verdoovende nissen van f 1000, worden zij geacht voor de 
middelen niet in art.' 12 zijn opgenomen, doch loting te vertegenwoordigen hetzij twee num
daarentegen wel kunstlicht; mers van schuldbekentenissen vfln f 500 hetzij 

dat wel is waar na de in het voorloopig vers}ag vijf nummers van schuldbekeiitenissen van 
gemaakte opmerking het oorspronkelijk, art. 29 f 200 hetzij tien nummers van schuldbekente
is ingetrokken, doch_ dat de geschrapte· bepaling nissen van f 100. Op elk der betrokken kaartjes 
bij de openbare behandeling ingevolge het worden. de nummers vermeld, welke, overeen
amendement Rink - zij in het gew~jzigden komstig het zooeven bepaalde,. ·door het op 
vorm en onder eenige ten deze niet toepasselijke dat kaartje gedrukte nummer worden vertegen
beperkingen .:._ weer·als tweede lid van art. 33 woordigd. Van laatstbedoelde nummers -en 
der Vogelwet is opgenomen; van de door elk dier nummers vertegenwoor-

0. voorts dat wat er zij van de bewering, .dat digde nnmmers worden lijsten opgemaakt, waar
door de gewraakte opvatting een in de praktijk van een (lxemplaar blijft berusten bij de Alge
onduldbare toestand _zou zijn geschapen, dit meene Rekenkamer, een exemplaar bij het 
voor den 'rechter, die volgens de wet moet Departement van Financien en een exemplaar 
recht spreken en in geen geval hare billijkheid bij het Agentschap van h~t Ministerie van 
mag beoordeelen, geen reden mag zijn aan meer- Financien te Amsterdam. 
genoemd verbod ten aanzien van kunstlicht de 2. De in het vorig artikel bedoelde kaartjes 
bov!)nbedoelde beperkte beteekenis te geven ; worden door twee, daartoe door Onzen Minister 

0. omtrent het tweede middel: van Financien aangewezen, ambtenaren nage
dat volgens den·tekst van art. 33 d-;r Vogel- zien en vergeleken met de in den laatsten zin 

wet 1912, gezien onder liet licht van zijn van het vorig artikel bedoelde lijsten. Na 
geschiedenis, het daarin ver bodene zooals dit acc.Jord bevinding worden de · kaartjes gestort 
nader is geregeld en beperkt in meergenoemd in eene, voor de uitlotingen .bestemde, om een -
Kon. Besluit, bij art. 36 dezer wet strafbaar spil draaiende bus,' welke wordt gesloten en 
is gesteld : - verzegeld. 

O; dat derhalve geen der. middelen tot Van die verrichtingen wordt een p,·oces-
cassatie kan leiden; verbaal opgemaakt, waarvan een exemplaar 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) blijft berusten bij de Algemeene Rekenkamer, 

6 Mei 1915. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte v.an schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n•. 62), laatstelijk gewij
zigd bij die van 15 Juli 1912 · (Staatsblad 
n°. 240) en de wet van 5 .December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 211. 

6 Mei 1915. BESLUIT, betreffende de uitloting 
en aflossing van de 5 pets. schuldbekente
nissen, uitgegeven krachtens de Leening
wet 1914 (Siaatsblad no. 612). S. 212. 

een exemplaar bij het Dep!).rtement van Finan
cien en een exemplaar bij het Agentschap van 
het Ministerie van Financien te Amsterdam. 

De sleutel van de bus blijft onder bewaring 
van den Thesaurier-Generaal bij het Departe
ment van Financien. 

3. Elke uitloting geschiedt zoo tijdig, dat 
zij ten minste zes weken v66r den dag, waarop 
de schuldbekentenissen ~flosbaar moeten ge
steld warden, is geeindigd. 

De uitlotingen ges·chieden in het openbaar 
in een lokaal van het Departement van Fi
nancien door een daartoe door Onzen Mini~ter 
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van Financien aangewezen ambtenaar ten over
staan van twee leden der Algemeene Reken
kamer of van twee door de Algemeene Reken
kamer aangewezen ambtenaren der Kamer. 

De dag, waarop de uitloting aanvangt, wordt 
tenminste eene week te voren door middel van 
de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt. 

Onze Minister van Financien stelt, met 
inachtneming, van het bepaalde ii:t artikel 10 
der Leeningwet 1914, het bedrag vast van'het 
kapitaal, dat krachtens elke uitloting zal wor
den afgelost. Van de loting wordt een· proces: 
verbal}! opgemaakt, ter·wijl de uitgelote num
mers, zoo spoeclig mogelijk, in de Staatscourant 
worden medegedeeld. 

4. De aflossing van de ·uitgelote, schuldbe
kentenissen geschiedt, van den daarvo::>r be
stemden dag af, ten kantore van de Neder
landsche Bank te Amsterdam en, mits uiterlijk 
acht dagen v66r den dag, waarop de aflossing 
verlangd wordt, daarvan aan den betrokken 
betaalmeester kennis is gegeven, ten kan tore 
van de betaalmeesters. 

De aflossing geschiedt tegen intrekking van 
de uitgelote schuldbekentenissen, voorzien van 
alle daarbij behoorende nog niet verschenen 
coupons. 

Indien een of meer coupons mochten ont
breken kan de aflossing der schuldbekentenis, 
onder inhouding van het bedrag der ontbre: 
kende coupons, door Onzen Minister van Fi
nancien worden toegestaan. 

. Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad ·en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonclen aan de A lgemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 6den Mei 1915. · 
1 

WILHELMINA. 
De Minister van F'inanciiin, TBEUJl. 

(Uitgeg. 20 Mei 1915.) 

6 Mei 1915. BESLUIT, houdende tijdelijke op
heffing van het verbod van tiitvoer van 
zuurkool. · S. 213. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
·Op d_e voordracht van Onze· Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheicl en Handel van 5 Mei 1915, Kabinet, 
Litt. H 54 ; 

Gezien Ons Besluit van 16 Maart 1915 
(Staatsblad n•. 156); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het verbod van uitvoer van zuurkool uit

gevaardigd bij .Ons bovengemeld Besluit, is 
tijde!ijk opgeheven. 

· Onze Ministers va_n Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheicl en Handel zijn, 
'ieder voor zooveel hem betreft, belast !llet de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad_ zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, dim 6den Mei 1915. 
WILHEL}IIN A. 

De Minister i•an Oorlog, BosBo0M. 
De Minister van· Financien, · TREUB, 

De Min. van Landbouw, Nij-verheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitge,q. 6 Mei 1915.) 

8 Mei 1915. WET, tot vaststelling van bepa
lingen betreffende het waarborgen van uit
keeringen aan scl,epelingen en hunne na
gelaten betrekkingen in ".erband met on
gevallen aan schepelingen overkomen ·ten 
gevolge van of in verbancl met eene ge
beurtenis, welke een onmiddellijk gevolg 
is van den huidigen oorlog. (Oorlogs
zeeongeva!lenwet 1915). S. 214. 

Bi;jl. Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 304, 1-25. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 1095-1104, 1106-

1123, 1127-1144. 
Bijl. Hand. 1° Karner 1914/15, n°. 304, 1-3. 
Hand. id. 1914/lb, bladz. 307. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is in de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden eene regeling 
te treffen betreffende het -waarborgen van uit
keeringen aan schepelingen en hunne nagelaten 
betrekkingen in verband met ongevallen aan· 
schepelingen overkomen ten gevolge van of 
in verband met eene gebeurtenis, welke ·een 
onmicldellijk gevolg is van den huidigen oorlog; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. l. Onder ,,zeevaartuig" in den zin 

dezer wet wordt verstaan elk in N ederland 
thuis behoorend vaartuig, hetwelk niet is in 
clienst van het Rijk en ten aanzien waarvan 
het voornemen bestaat om het van uit eene 
Nederlandsche h'aven buitengaats te brengen. -. 

2. Een vaartuig wordt geacht in Nederland 
thuis te behooren in de twee na te noemen 
gevallen: 

I. indien de o:O.derneming, waarvoor het 
vaart, in N ederland is gevestigd; 

II. indien het in Nederland worcit uitgerust 
en zijne bemanning voor ten minste de helft 
nit ingezetenen van N ederland bestaat. 

3. Voor de toepassing van deze wet heeft 
iie uitdrukking· ,,buitengaats brengen" dezelfde 
beteekenis als die, welke daaraan is toegekend 
in artikel 1 van de Sch~penwet. · 
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4. Voor de toepassing van deze wet wordt 
onder bemanning de schipper begrepen. 

5. Onder ,,schipper" verstaat deze wet elk 
gezagvoerder van een zeevaartuig of die dezen 
vervangt. 

6. Onder ,,zeevisschersvaartuig" verstaat 
deze wet een zeevaartuig, dat gebezigd wordt 
voor visscherij buitengaats. 

7. Onde.r ,,Onze Minister" verstaat deze wet 
Onzen :i\iinister van Landbo~1w, Nijverheid en 
Handel. 

8. .Voor de toepassing van deze wet ook wat 
de strafbepalingen betreft wordt onder· ,,eige
naar" ,,erstaan de persoon, die het beheer over 
het zeevaartuig heeft, hetzij hij eigenaar, reeder 
of .boekhouder van de reederij van het zeevaar
tuig is, of bestuurder van ,den rechtspersoon, 
aan wien. het zeevaartuig behoort, hetzij hem 
het zeevaartuig in gebrnik is gegeven. 

·2. 1. Elk lid der bemanning van een zee
vaartuig, · dat na het in werking treden dezer 
wet uit Nederland buitengaats wordt gebracht, 
heeft, ingeval hem een ongeval overkomt ten 
gevolge van of in verband met eene gebeur-· 
tenis, welke een onmiddellijk gevolg ·is van 
den huidigen oorlog, gedurende den tijd van 
zijne ongeschiktheid· tot werken, recht. op een 
uitkeering. Deze uitkeering bedraagt: 

I. zeventig p~ocent van'het dagloon van den 
getroffene, ingeval van blijvende of tijdelijke 
geheele ongeschiktheid tot werken ; 

II. een in verhouding tot de verloren ge
schiktheid tot werken staand dee! van zeventig 
·procent van zijn dagloon, ingeval van blijvende 
of tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid tot 
werken; 

voor de toepassing van deze wet wordt een 
schepeling · geheel of gedeeltelijk ongeschikt 
geacht tot werken, indien hij geheel of ge
deeltelijk ongeschikt is·· geworden tot arbeid, 
welke overeenkomt met zijne krachten v66r 
het ongeval· en met zijne bekwaamheden. 

2. Indien de getroffene ten gevolge van het 
, ongeval overlijdt, heeft de vrouw, met wie 

hij · ten tijde van het ongeval gehuwd was, 
hebben de .wettige of ten tijde van het ongeval 
wettiglijk erkende natuurlij_ke kinderen en 
hebben de ouders, of bij ontstentenis van dezen 
de grootouders van den overledene, indien deze 
hun kostwinner was, en ·de schoonouders van 
den overledene, indien deze hun kostwinner 
was, recht: 

a. de vrouw, tot haar opvolgend huwelijk, 
op eene uitkeering ten bedrage van dertig 
procent van des overledenen dag!oon ; 

b. elk kind, tot zijn voleindigde zestiende 

jaar, op eene uitkeering ten bedrage van 
vijftien procent , van des overledenen dagloon 
en, bijaldien het ouderloos is of wordt, van 
twintig procent van dat dagloon ; 

c. de ouders, of bij ontstentenis van dezen 
de grootouders, op eene uitkeering, bedragende 
zooveel als de overledene in den regel tot hun 
levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan 
dertig procent van zijn dagloon, en we! tot 
-d~n- · dood van den langstlevende ; 

d. de schoonouders, op. eene uitkeering, be
dragende zooveel als de ·overledene in den 
regel tot hun levensonderhoud bijdroeg, doch 
niet meer dan dertig procent van zijn dagloon, 
en we! tcit den dood van den langstlevende ; 
het recht voor de schoonouders op eene uit
keering houdt eveneens op in de gevallen 
bedoeld onder 1 en 2 van artikel 377 van het 
Burgerlijk W ctboek; 

de nagelaten betrekkingen hebben te zamen 
op geen hoogere uitkeering recht dan op zestig 
procent van des overledenen dagloon ; met dien 
verstande, dat de schoonouders alleen recht 
hebben op uitkeering, indien de personen, 
bedoeld onder a, b en c, hunne voile uitkeering 
hebben ontvangen en de ouders of grootoµders 
alleen dan, indien de personen, bedoeld onder 
a en b, hunne voile uitkeering hebben ont
vangen, en dat, indien de vrouw en de kinderen 
te zamen op eene hoogere •uitkeering dan 
zestig- procent van dat daglocin zouden recht 
hebben, de uitlrnering, waarop ieder ~echt zou 
·hebben., eene evenredige vermindering zal 
ondergaan. 

3. Indien de in het voorgaande lid onder a 
bedoelde vrouw een nieuw huwelijk aangaat, 
ontvangt zij een bedrag ·in eens van tweemaal 
hare uitkeering over een jaar. 

4. I>e uitkeering is verschuldigd over elken 
dag, daaronder niet begrepen Zondagen en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen. 

5. De uitkeering wordt in wekelijksche ter
mijnen betaald. 

6. Bij totaal verlies der goederen van leden 
der bemanning door een gebeurtenis als in het 
eerste lid bedoeld, heb]Jen de !eden der beman-· 
ning, die niet bij die gebeurtenis het !even 
:verliezen, ·bovendien aanspraak op eene uit
keering in eens. Onder· totaal verlies wordt 
verstaan dat niets is gered dan hetgeen de 
leden der bemanning op of ·bij zich dragen. 

7. Onze Minister bepaalt, na,ar den grondslag 
van het normale loon, welk bedrag voor de 
verschillende groepen van schepelingen voor de 
toepassing van· deze wet .a]s dagloon zal gelden. 
Het dagloon wordt gesteld op een driehonderd 
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' en negende gedeelte van het loon, dat per : II. indien een verzekeraar of andere derde 
jaar wordt verdiend, doch op niet hooger 'krachtens een door den eigenaar met hem ge
dan vier gulden. Bij de bepaling ·van het sloten overeenkonist" mede is verbonden· tot 
dagloon wordt rekening gehouden met hetgeen uitkeering aan de leden der bemanning en aan 
de schepeling van derden ontvangt, voor zoo- hunne nagelaten betrekkingen van de bedragim, 
ver deze ontvangsten van invloed zijn op de ,waarop deze krachtens deze wet tegenover de 
voorwaarden der arbeidsovereenkomst en, onder I bedoe!de personen aanspraak hebben 
_voor ·zooveel betreft schepelingen in een bedrijf, en door dien verzekeraar of anderen derde, 
dat gedurende s)echts een dee! van het' jaar ten genoegen van Onzen Minister, zekerheid 
wordt uitgeoefend, met· hetgeen in den regel ·is gesteld voor de nakoming dier verbintenis. 
wordt verdiend in den tijd, gedur!)nde welken 2. Onze Minister is bevoegd voor den Staat_ 
het bedrijf niet wordt uitgeoefend. Onze Mi- der ,N ederlanden als verzekeraar overeenkom
nister bepaalt voor de verschillende groepen sten aan te gaan als onder II van het eerste 
van schepelingen het bedrag der uitkeering, lid bedoeld; zekerheid, als daar bedoeld, wcirdt 
bedoeld in lid 6. in dat geval niet gesteld. 

8. Bij twijfel of een ongeval een gevolg is 8. Maandelijks worden in de Staatscourant 
. van of ·in verband sta!lt .met een gebeurtenis, openbaar gemaakt de gevallen, waarin het 
als in het eerste lid bedoeld, is de uitkeering voorgaande lid is toegepast. 
verschuTdigd. 7. 1. Onze Minister kon aan een lid der 

3. 1. De· in het voorgaai::tde artikel _bedoelde · be manning van een zeevaartuig of aan nage
uitkeeringen warden beschouwd als een dee! van 'Ja ten betrekkingen van zoodanig lid de. door 
de gagien en komen, behoudens het bepaalde in dezen in. rechte gevorderde uitkeering geheel 
artikel 10, ten laste van den persoon of de perc of gedeel telijk voorloopig betalen nit de inge
sonen, ten laste van wie de gagien komen.. .volge artikel 6 gestelcle zekerheid en daartoe 

2. Afstand van het schip en van de met he_t onderpand voor zooveel noodig te gelde 
hetzelve verdiende en nog te verdienen vracht- maken. De v,oorloopige betaling kan te allen 
penningen of afstand door den mede-reedervan tijde door Onzen Minister' worden gestaakt. 
diens aandeel on theft de hiervoren bedoelde per- Zij moet w'orde~ gestaakt, zoodra de gevorderde 
sonen niet van de betaling dier uitkeeringen. uitkeering geheel of gedeeltelijk is toegewezen 

3. De monsterrol moet bevatten de bepalin- bij een vonnis, dat, al dnn niet voorloopig, 
gen van de voorgaande leclen van dit artikel kan warden ten uitvoer gelegd. 
en van de artikelen 2 en 8. · 2. Indien door Onzen Minister aan een lid 

4. 1. Het is. den schipper verboden met zijn 
zeevaartuig eene N eder landsche haven of reede 
te verlaten om het buitengaats te brengen, 
ten.zij hij in het bezi t is van eene schri:i'telijke 
vergunning, afgegeven door of namens den 
Hoofdinspecteur voor de· Scheepvaart. 

2. De schipper is verplicht die vergunning 
op eerste aanvraag te vertoonen ·aan de amb
tenaren, belast met het opsporen van de bij 
deze wet strafbaar gestelde feiten. 

5. De in artikel 4 becloelde vergunning wordt 
afgegeven op aanvrage van den eigenaar, wan
neer ten genoegen van Ohzen Minister of van 
een door hem· aangewezen ambtenaar is aan
getoond, . dat de in artikel 2 bedoelde uitkeerln
gen vol.ioende gewaarborgd zijn. 

6. 1. De uitkeeringen zijn voldoende gewaar-
borgd: · · 

I. indien de persoon of de personen, die tot 
de uitkeeringen gehonden zijn, ten genoegen 
van Onzen Minister zekerheid hebben gesteld 
voor de nakoming ·der verplichtingen hun bij 
deze wet opgelegd jegens de bemanning en 
haar nagelaten betrekkingen ; 

. der bemanning van een zeevaartuig of aan 
nagelaten betrekkingen van' zoodanig lid de 
door dozen in rechte gevorderde uitkeering 
geheel of gedeeltelijk voorloopig is betaald en 
de gevorderde uitkeering geheel of gedeeltelijk 

· is toegewezen bij een vonnis, dat voorloopig 
kan worden ten uitvoer gelegcl, wordt bij die 
tenuitvoerlegging het door Onzen Minister voor
loopig betaalcle bedrag voor den tijd vooraf
gegaan aan het vonnis in· mindering gebracht. 

3. Worclt de rechtsvord~ring bij ge~ijsde 
tosgewezen, voor het geheel of voor een ge
deelte: claii wordt het voorloopig betaalde 
geacht als uitkeering te zijn genoten. 

4. Was over den tijd, voorafgegaan ·aan een 
-vonnis, op grond van het eerste lidmeer betaald, 
dan krachtens dat vonnis over· dien tijd ver
schuldigd, is, dan wordt · het te veel betaalde 
van den betrokkene niet teruggevorderd. 

5. Wordt de rechtsvordering bij gewijscle 
afgewezen of toegewezen tot een lage_r. bedrag 
d_an voorloopig is betaald, clan wordt het ,oor
loopig !letaalde of te veel betaalde door het 
'Rijk aan dengene, die de in het eerste lid 
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bedoelde zekerheid beeft gesteld, vergoed met 
rente, berekend tegen vijf ten honderd 's jaars. 

8. 1. In het geval, bedoeld onder J;I van het 
eerste lid van · artikel 6, zijn de onder I van 
dat lid bed·oelde personen en· de ver,;ekeraar 
of andere d,erde hoofdelijk verbonden tegen • 
over den getroffene en diens nagelaten betrek
kingen. 

2. De bepaling van artil!:el 39, aanbef en 
onder 3°. van de ·wet op de Regterlijke Orga
nisatie en het Beleid der Justitie is van toe-· 
passing op alle vorderingen, krachtens deze 
wet door of tegen leden der .bemanning of 
hun nagelaten betrekkingen ingesteld. 

3. De voorloopige tenuitvoerlegging van bet 
voqnis niettegenstaande booger beroep of 
verzet kan bevolen worden met of zonder 
borgtocbt. 

4. De voorscbriften van artikel 125a tot en 
met artikel 125f van het W etboek van Bur
gerlijke Regtsvordering zijn van toepassing. 

5. Elk beding, strijdig met eenige bepaling 
van dit artikel of van de artikelen 2 en 3, is 
nietig. 

9. Wanneer, nadat partijen· in der minne 
zijn overeengekomen omtrent het al of niet 
bestaan van aanspraak op uitkeering of omtrent 
het bedrag daarvan of nadat een vonnis daar
omtrent in kracht van gewijsde is gegaan, 
feiten of omstandigheden bekend worden, 
welke, indien zij daarv66r waren bekend ge
weest van invloed zouden zijn geweest op de 
tusschen partijen getroffen regeling of op de 
beslissing van den rechter, alsmede wanneer 
de toestand, welke den maatstaf vormde bij 
het bepalen door partijen of door den rechter 
van .het bedrag der uitkeering of bij het.wei
geren der uitkeering, verandering ondergaat, 
kan op de vordering van een der partijen door 
den rechter een 'beslissing worden genomen, 
waarbij afgeweken wordt van de tusschen par
tijen getroffen regeling of van de vroegere be
slissing. 

10. 1. De leden der bemanning van a. zeil
zeevisschersvaartuigen van meer dan 40 ton 
(2,83 M3.) bruto-inhoud en van, alle door een 
krachtwerktuig voortbewogen· ~eevisschers
vaartuigen en van b. alle zeevaartuigen, geene 
zeevisschersvaartuigen zijnde, van 200 ton 
(2,83 :IYP.) bn1to-inhoud en daar beneden, en 
hunne nagelaten betrekkingen hebben tegen' 
over de onder I van het eerste lid van ·artikel 
6 bedoelde personen recht op de .helft .van de 
uitkeeringen, in artikel 2 bedoeld. 

2. De leden der bemanning van zeilzeevis
schersvaartuigen van 40 ton (2,83 M.3.) 'bruto-

inhoud en daar beneden, en hunne· n~gelaten 
betrekkingen hebben tegenover de onder I .van 
het eerste lid van artikel 6 bedoelde personen 
re1eht op een vierde gedeelte van de uitkee
ringen, in artikel 2 bedoeld. 

3. Voor zooveel betreft de bemanning van 
zeevaartuigen, welke tot eene van ~e beide in 
het eerste lid bedoelde categorieen behooren, 
keert het Rijk aan den getroffene of diens 
nagelaten betrekkingen een gelijk bed.rag ui t, 
als hun ingevolge het eerste lid van dit artikel 
toekomt. Voor zooveel betreft de bemanning 
van :leilzeevisschersvaartuigen, in het tweede 
lid van dit artikel bedoeld, keert h~t Rijk aun 
den getroffene of diens nagelaten betrekkingen 
het drievoud van het bedrag uit, dat hun inge
volge het tweede lid van dit artikel toekomt. 
Onze Minister kan de uitbetaling van hetgeen · 
voor rekening van het .Rijk komt, opdragen 
aan dengene, die het in. het eerste of in het 
tweede lid van dit artikel bedoeld bedrag moet 
uitkeeren. 

11. De leden der bemanning, hunne nage
laten_ betrekkingen en hunne erfgenamen 
hebben ter zake van een ongeval, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 2, geen aanspraak 
op loon of op schadeloosstelling, bun krach; 
tens het burgerlijk recht toekomende, behou
dens de aanspraak op oppassing en genezing, 
aan eerstgenoemden krachtens het W etboek . 
van Koophandel toekomende. 

12. 1. Indien binnen een door Onzen Minister 
te bepalen termijn geen bericht van,of omtrent 
een_zeevaartuig is ingekomen, wordt het zee
vaartuig, zoolang geen bericht da!!rvan inkomt, 
voor de toepassing van deze wet geacht te 
zijn vergaan op den door Onzen Minister be
paalden dag. 

2. Indien een zeevaartuig vergaat, en binnen 
een ·door Onzen Minister bepaalden termijn 
na den dag, waarop het is vergaan, geen be
rlcht is ingekomen, dat zijne bemanning nog 
in !even is, ·worden, zoolang geen bericht om
trent de bemanning inkomt; de schepelin.gen 
aan boord van dat zeevaartuig voor de. toepas- ' 
sing van deze wet geacht te zi,in overleden op 
den dag, waarop het zeevaartuig is vergaan. 
is de dag waarop het zeevaartuig is· vergaan 
niet bekend, dan wordt als die dag aangeno
men de door Onzen Minister bepaalde dag. 

3. Het · bepaalde in de eerste zinsnecle van 
het vorige lid is mede van toepassing, indien 
een zeevaartuig voor de toepassing van deze 
wet geacht wordt te zijn vergaan, of door de 
bemanning, vermoedelijk op grond van onzee
waardigheid, , is verlaten. In het laatste geval 
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wordt voor de toepassing van deze wet het 
zeevaartuig geacht te zijn vcrgaan op den dag, 
waarop het door de bemanning is verlaten. Is 
de dag, waarop het zeevaartuig is verlaten, 
niet bekend, dan wordt als die dag aange
nomen de door Onzen Minister bepaalde dag. 

4. De termijn en de dag, bedoeld in het 
eerste, tweede en derde lid, k11nnen. verschil
lend worden vastgesteld voor elk zeevaartuig 
in verband met de reis van het zeevaartuig 
of met het daarmede uitgeoefende bedrijf. 

5. Indien een schepeling ter gelegenheid van 
eene gebeurtenis, als bedoeld .in het eerste lid 
van artikel 2, wordt vermist of indien zijne 
vermissing vermoedelijk- het. gevolg is van 
zoodanige gebeurtenis, wordt hij, indien binnen 
een door Onzen Minister bepaalden termiJn 
na den dag, waarop hij · werd vermist, geen 
bericht is ingekomen, dat hij nag in ]even is, 
zoolang geen bericht omtrent hem; inkomt, 

. voor de toepassing van deze. wet geacht ten 
gevolge van een ongeval, hetwelk een gevolg 
was van of in verband stond met eene ge
beurtenis, als in het eerste lid van genoemd 
artikel bedoeld, te zijn overleden op den <lag, 
waarop hij werd vermist. 

6. De termijn, bedoeld. in het vorige lid, 
kan verschillend word.en vastgesteld naar ge
lang van de plaats waar en de omstandigheden 

· waaronder de schepeling werd vermist. 
7. Indien, ingevolge de bApalingen van het 

tweede, derde of vijfde lid, ten aanzien van 
een schepeling is aangenomen, dat hij ten 
gevolge van een ongeval, hetwelk een gevolg 
was van of in verband stond met eene •gebeur
tenis, als bedoekl in het eerste lid van a.rtikel 

. 2, is overleden, en bericht inkomt van het 
zeevaartuig, van a·e bemanning ervan of van 
den schepeling, is geen uitkeering verschul
digd aan de nagelaten betrekkingen, of houdt 
hun recht op uitkeering op met den dag, 
volgende op <lien, waarop bij dengene, die de 
uitkeering was verschuldigd, bij de nagelaten 
betrekkingen, die uitkeering ontvangen of bij 
een van dezen het bericht is ingekomen .. 

13. 1. Indien aan een ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie blijkt, dat een schipper 
niet voorzien is van de in het eerste lid van 
artikel 4 bedoelde ·vergunning, is hij gerech
tigd het zeevaartuig aan te houden. 

2. Van elke aanhouding en van de opheffing 
_daarvan geeft .de ambtenaar van de Scheep
vaartinspectie, die de aanhouding heeft gedaan, 
zoo spoedig mogelijk kennis aan den eigenaar 
en aan den schipper en aan de betrokken amb
tenaren, met de in- en uitklaring belast of -

wanneer het een zeevisschers·vaartuig ge]dt 
- aan, den betrokken waterschout: 

3. Na ontvangst· van een bericht van aan
houding, als in het tweede lid bedoeld, ver
leenen de daar genoemde belastingambtenaren 
geene expeditie en laten de daar bedoelde 
waterschouten de aangehouden zeevissche,rs
vaartuigen niet vertrekken, alvorens hun zal 
zijn · bericht, dat de; aanhouding is· opge
heven. 

4. De in het tweede lid bedoelde belasting
ambtenaren verleenen geene expeditie voor een 
zeevaartuig, waarvoor geene geldige vergun• 
ning, als bedoeld in het eerste lid va~ artikel 
4, kan worden vertpond. 

14. Beroep van beslissingen van de ambte
naren van de Scheepvaartinspectie kan bij 
Onzen Minister worden ingesteld. 

15. . Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de Schipper, 
die niet de geldige vergunning, als bedoeld 
in artikel 4, eerste lid, -op eerste aanvraag 
vertoont aan de i.n. artikel 22 bedoelde am b-

. tenaren. 
16. Met hechtenis van ten ho_ogste drie 

maanden of geldboete van ten -hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de eigenaar, 
die bemanning heeft aangemonsterd of heeft 
doen aanmonsteren op een monsterrol,,die niet 
de bepalingen bedoeld bij lid .3 van artikel 3 
bevat. 

1 7. · Met hech ten is va9, ten hoogste zes 
maanden ·of geldboete van ten hoogste twee 
duizend gulden wordt gestraft de schipper, 
die het verbod, vervat in het eerste lid van 
artikel 4, overtreedt. 

18. 1. Met hechtenis van ten hoogste een 
jaar of geldboete van. ten hoogste vijf duizend 
gulden wordt gestra£t de eigenaar, die niet 
zorgt, dat met zijn zeevaarLuig het verbod, 
vervat in het :eerste lid van artikel 4, niet 
wordt overtreden. 

2. Geen straf wordt in de gevallen voorzien 
bij het voorgaande lid en bij artikel 16 uit
gesproken tegen den eigenaar, van wien blijkt, 
dat de overtreding buiten zijn toedoen is ge
pleegd. . 

19. Indien eene naamlooze vennootschap of 
. eene coiiperatieve of andere rechtspersoonlijk
heid bezittel).de vereeniging eigenaar is ,van het 
zeevaartuig, ,wo.rden voor de toepassing van de 
artikelen 16 en 18 als eigenaren aangemerkt 
alle leden van het bestuur. 

20. Op overtreding van· voorschriften der 
· krachtens deze wet uitgevaardigde algemeene 
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maatregelen van bestuur kan daarbij straf 
worden gesteld, doch geene andere of boogere 
dan, betzij bechteni's van ten hoogste drie 
maanden of gel.dboete van ten boogste drie
honderd gulden, hetzij geldboete van ten 
boogste driehonderd gulden. 
:· 21: De bi.i of kraebtens deze wet strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als over• 
tredingen. 

22. Met bet opsporen van de overtredingen 
bij of kracbtens deze wet strafbaar gesteld, 
zijn, bebalve de bij artikel 8 van bet '\Vetboek 
van Strafvordering _aangewezen personen, be
last de marecbaussee, alle ambtenaren van 
Rijks- ·en gemeentepolitie, .de ambtenaren van 
de Scbeepvaartinspectie, de ambtenaren met 
de in- en uitklaring belast, alsmede de ambte
naren, bekleed met militair gezag, aangewezen 
krachtens artikel 7 van de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n•. 128). 

23. 1. De verzekeringen door werkgevers van 
de bemanning van zeevaartuigen, welk" bij bet 
in Werking treden· dezer wet in een Neder
landscbe haven of op een Nederlandsche reede 
liggen, waa~bij die bemanning, al of niet uit
sluitencl, tegen oorlogsrisico is verzeke~cl, ver
vallen voor zooveel bet oorlogsrisico betreft 
met alle recbtsgevolgen, gegroncl op feiten 
welke na het oogenblik van bet vervallen 
plaats grepen. 

2. Ingeval verzekercl is zoowel tegen oor
logsrisico als tegen ana.er risico, vervalt ook 
cle _ verzekering tegen clat antler risico, inclien 
partijen niet v66rclat bet zeevaartnig buiten
gaats \~orclt gebracbt, pvereenkomen betreffen
cle de instan.clbonding van die verzekering. 

3. Ingeval eene verzekering is aangegaan 
voor een bepaa:lclen tijclsnur en bet zeevaartuig 
bij bet in werking treden clezer wet buiten
gaats ·is, vervalt, . naar de onderscbeidingen 
van de beicle voorgaancle leclen, bij aankomst 
van bet zeevaartuig in Nederlancl de verdere 
verzekering. _ 

4. Van hetgeen door den werkgever aan den 
verzekeraar voor den tijd over welken de ver
zekering ten gevolge van. bet vervallen daar
van baar kracht verliest, was vooruitbetaalcl 
wegens de vervallen verzekering of wegens bet 
gedeelte der verzekering, clat vervalt, worclt 
hem door den verzekeraar clrie vierde terug
betaalq. Van betgeen voor den biervoren 
bedoe!den tijcl door den werkgever· v66r het 
vervallen cler verzekering vooruit betaalcl had 
moet~n zijn, w0rdt door b_em een vierde aan 
den verzekeraar betaald. Hetgeen overigens 
door den werkgever voor den hiervoren be-

doelclen tijd nog aan den verzekeraar zou 
·hebben- moeten worden betaald, is niet ver
schuldigd. 

24. Ten aanzien - van ·de leclen · van de be
manning van· zeevaartuigen, aan wie bij cleze 
wet een uitkeering is gewaarborgcl, vervallen 
alle toezeggingen door :werkgevers gedaan tot 
bet doen van uitkeeringen aan b·en of aan 
bunne nagelaten betrekkingen bij een on
geval, als becloeld in bet eerste lid van ar
tikel 2. 

25. Alle ten gevolge van deze wet opge
maakte of overgelegde stukken, verzoekscbrif
ten, beroepschriften en beschikkingen zijn vrij 
van het recht van zegel en van de formali
teit van registratie en worden kosteloos uit
gereikt. 

26. Retgeen vercler tor uitvoering van cleze 
wet noodig is, worclt bij algemeenen niaatre
gel van bestuur geregeld. 

27. Deze wet kan worclen aangebaald oncler 
den titel: ,,Oorlogszeeongevallenwet 1915". 
· 28. 1. Deze wet treedt in werking op een 

nacler 'door Ons te bepalen tijclstip. 
2. Zoodra cle tegenwoorclige buitengewone 

omstandigheclen hebben opgel}.onden te bestaan, 
zal aan de Staten-Generaal een voorstel van 
wet worden geclaan, waarbij de intrekking van 
cleze wet, zoomecle de overgang tot den nor
malen toestand worclen geregeld. 

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

1915. 
WILHELMINA. 

De J}Jinister ·van La11dbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De Minis/er van Financien, · TREUB. 

( Uitgeg. 17 l\Iei 1915.) 

S .Mei HJ15. WET,. houdende wijziging van 
artikel 111 Regeeringsreglement. S. 215. 

Bijl. Hand. 2• Kamei· 
0

1911/12, n°. 205, 1-5; 
1912/13, n•. 26, 1; 1914/15, n•. 9, 1-2. 

Hand. id. 1914/15, bladz. 832-857. 
Bijl. Hand. 1• Kamer 1914/15, n°. 9, 1-2. 
Hand. id. 1914/15, ~ladz. 307. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genon::ien hebben, 
dat bet wenscbelijk is artikel 111 van bet 
Reglement op het beleid der _Regeering van 
Nederlandsch-Inclie te wijzigen in den zin van 
artikel 9 cler Grondwet en in verband claar
mede bet laatste lid van artikel 68c van clat 
Reglement i? te trekken; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz .. 
Art. 1. Artikel 111 van.het Reglement op 

het beleid der Regeering van Nec!erlandsch-.· 
Indie, v~stgesteld bij de wet van 2 September 
1854 (Staatsblad n°. 129), wordt gelezen : 

,,Het ,recht der ingezetenen tot vereeniging 
en .vergaderill'g wordt erkend. 

,,De uitoefening van dat recht wordt in het 
belang der openbare orde bij algemr.ene ver
ordening geregeld. en beperkt." 
.·2. Het laatste lid van artikel 68c, in voor

meld Reglement ingelasclit bij de wet van 
23 Juli 1903 (Staatsblad n°. 219), wordt inge

•trokken. · 
3. Deze wet treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te·, 's-Gravenhage, den 8sten Mei 

1915: 
WILHELMINA. · 

De Minister van Kolonien,. TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 28 Mei 1915.) 

8 Mei 1915. WET, houdende intrekking van 
·artikel 56 van het Reglement op bet be
leid der Regeering van Nederlandsch-Indie. 
s. 216. . 

Bfjl. Hand. 2° Kamer 1912/13, nA 163, 1-6; 
1913/14, n°, 29. 

Hand .. id. 1914/15, bladz. 775'-780; 785-789. 
Bijl. ,Hand. le Kamer 1914/15, n°. 14, 1-~. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 307. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in· overweging genomen hebbe~, 
dat het wenschelijk is over te gaan tot ge
leidelijke opheffing van de op hoog gezag in
gevoerde koffiecultuur, en dat.mitsdien artikel 
56 van het Reglement op het beleid der R~
geering van Nederlandsch-lndie, hetwelk tha~s 
riog alleen op die cultuur van toepassing is, 
behoort te worden ingetrokken ; 
· Zoo is het, dat.Wij, den Raad van State, eriz. 

Eenig artikel. 
Artikel 56 van het Reglement op het beleid 

der ·Regeering van Nederlandsch-Indie, vast
gesteld bij de wet van 2 September1854 (Staa.ts-
blad n°. 129), wordt ingetrokken. · 

Lasten en bevelen, enz. 
G_egeven te 's-Gravenhage, den 8sten Mei 

1915. 
WILHELMINA. 

De ill inister van Kolon.ien, TH. B. PLEY~E. 
(Uitgeg. 28 Mei 191'5.) 

10 Mei 1915. BESLUIT, houdende bekendma
king van den tekst der pensioenwetten 
voor de. zee- en 'landmacht 1902. S. 217. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Marine ei:i van Oorlog van 29 April 1915, 
Bureau B, no. 71 en van 6 Mei 1915, Illde 
Afd., n°. 115; 

Gelet op de wet ten van 9 J uni 1902 (Staats· 
bladeii n°'. 87 en 90), 2 Januari 1905 (Staats
blad n°. 3), 6 Juni l\l05 (Staalsblad n°. 177), 
24 Juli 1908 (Staatsblad n° .• 257), 15. Juli 1910 
(Staatsblad n°. 217), 31 October 1912 (Staats
blarlen n°•. 334 en 336) en 16 Ap.ril 1915 (Staats
bladeii n °'. 191 en 192); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst van de wetten van 9 J uni 1902 

(Staatsblarlen n°'. 87 en 90) tot regeling _van de 
militaire pensioenen bij de zee- en bij de 
landmacht, zooals deze thans luidt, algemeen 
bekend te maken, door plaatsing in het Staats
·blad. 

Onze Ministers van Marine en van Oorlog 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, ' 
hetwelk in het Staatsbl(J.d zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den !Oden Mei 11!15. , 

WILHELMINA. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNE'I'. 

De Minister van 001·/og, BosBO0M. 

(Uitge,q. 4 Juni 1915.) 

TEKST DER WET van den 9den Juni 1902. 
(Staatsblad n°. 87), tot regelin,q van de 
mili ta ire pensioenen bij de zeemacht, zooals 
die is ,qewijzigd bij de we/ten van 2 Jantt• 
ari 1905 (Staatsblad n°. 3), 24 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 257), 16 Juli 1910 (Staats
blad no. ·217); 31 Octobe1· 1912 (Staatsblad 
n°. 336) en 16 Api·il 1915 (Staatsblad n°. 
192). 

EERSTE AFDEELING. 

VAN DE. PENSIOENEN DER OlfFICIEREN, ON· 
DEROFFICIEREN EN MINDERE MILITAIREN. 

§ 1. Van het recht op pensioen. 

· Art. 1. Ten laste. van den Staat wordt onder 
de voorwaarden en naar de regelen,• bij deze 
wet gesteld, voortdurend of tiidelijk pensioen 
verleend aan militairen van de zeemacht, uit
gezonderd. het ·personeel van de Koninklijke 
N ederlandsche l\farinereserve. 

2 . . Het recht op i•oorfdttrend pensioen wordt, 
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behoudens bet bepaalde bij artikel 18, verkre
gen: 

1 °. ter zake van langdurigen dienst, nader 
omschreven in artikel 3 en met bet bij dat 
artikel gestelde voorbehoud; 

2°. ter zake van verwond.ing of verminking, 
tijdens de uitoefAning van den militairen dienst 
in den ·strijd bekomen, of veroorzaakt door 
gevorderde of bevolen militaire diensten, als-

, ook ter zake van ziels- of· Hchaaiusgebreken, 
welke bet gevolg zijn van verrichtingen of 
ve_rmoeienissen, aan · de ·uitoefeniiig van den· 
militaireri dienst .verbonden, of van bijzon
dere omstandigheden of toestanden, die zich 
bij de uitoefening van dezen dienst hebben 
voorgedaan, - voor zoover die verwonding, 
verminking, ziels- of lichaamsgebreken den 
belanghebbende tot de verdere waarneming 
van den militairen dienst ongeschikt maken ; 

3°. ter zake van ongeschiktheid voor de ver
dere waarneming van den militairen dien.st 
uithoofde van verwonding of verminking, dan 
wel ziels- of lichaamsgebreken, ontstaan door 
andere oorzaken dan onder 20 vermeld, mits 
de ongeschiktheid niet bet gevolg zij van ei
gen moedwillige bandelingen of van ongere
geld gedrag en de belanghebbende ten minste 
tien jaren werkelijken dienst hebbe; 

· 4°. na een werkelijken dienst van ten minste 
tien jaren, wanneer de militair ontslagen is 
omdat hij den leeftijd van vijftig jaren had 
bereikt of overschreden en geacht werd, in 
verband met zijn leeftijd voor de waarneming 
van den militairen dienst· niet meer ten volle 
geschikt te zijn ; 

5°. na een werkelijken dienst van ten minste 
vijftien jaren, wanneer de militair ontslagen is 
ter zake van : 

a. onbekwaamheid of ongeschiktheid om in 
den verkregen rang of stand in eenige betrek
king bij de zeemacht te dienen.; 

b. bet eindigen van ·een dienstverb~nd voor 
zoover de vernieuwing daarvan met machtiging 
van Onzen Minister van Marine is geweigerd, 
mits niet wegens wangedrag, onzede!ijkheid of 
verregaande. nalatigheid in de verVL1lling der 
dienstplichten. 

De vaststelling van den bij deze wet bedoel
den werkelijken dienst geschiedt met inacbtne
ming van 4et bepaalde bij de artikelen 11 en 
12 en bij artikel 13, sub 1 °. Het bepaalde 
sub 2°, 4° en 5° van laatstgemeld artikel is 
daarbij niet toepasselijk. 

3. Onder langdurigeL. dienst, bedoeld onde.r 
1° van artikel 2, wordt verstaan: 

1°. voor ze.eofficieren, officieren van bet korps 

mariniers, officieren van adininistratie en of
ficieren-machinist: veertigjarige dienst ; 

2°. voor officieren van den geneeskundigen 
dienst alsmede voor alle onderofficieren en 
minderen : derfigjarige •dienst. · 

Het recht ·op pensioen ter zake van lang
durigen dienst wordt geacht niet te bestaan, 
ingeval ontslag is verleend op eigen verzoek: 

a. aan een officier, v66r bet beteiken van 
den leeftijd van vijftig jaren ; 

b. aan eeil onderofficier met den rang v~n 
sergeant of booge;en rang, v66r bet bereiken 
van den leeftijd van vijf en veertig j aren ; 

c. aan een korporaal of mindere, v66r bet 
bereiken van den leeftijd van veertig jaren. 

4. Recht op· tijdelijk pensioen bestaat: 
a. bij minder dan tien, doch ten minste vijf 

jaren ·werkelijken dienst, in geval van ontslag 
nit den dienst om redenen; als vermeld in 
artikel 2, sub 30_ en 40_; 

b. bij minder dan vijftien, doch ten minste 
vijf jaren werkelijken dienst, in geval van 
ontslag nit den dienst om redenen, als bedoeld 
in artikel 2, sub 5°. 

Het tijdelijk pensioen wordt voor niet korter 
dan een jaar en voor niet !anger dan vijf jaren 
toegekend. 

Is bet voor korteren termijn dan vijf jaren 
toegekend, ·dan kan bet, ingeval de belangheb- -. 
bende geheel of ten deele buiteri staat wordt 
bevonden om in zijil levensonderhoud te voor
zien, opnieuw eens of meermalen worden ver
leend, met dien verstande, dat bet in geen 
geval kan worden genoten over een langeren 
dan den gemelden termijn van vijf jaren, even
tueel den tijd van schorsing ingevolge artikel 
49 daaronder begrepen. 

5. Geen pensioen ter zitke van verwonding, 
verminking, ziels- ·of lichaamsgebreken wordt 
verleend, gewijzigd of v'erhoogd zonder dat 
over bet ontstaan, den aard en de gevolgen 
van de verwonding, verminking, ziels- of 
lichaamsgebreken, welke recht geven op pen
sioen, een militair geneeslmndig onderzoek 
heeft plaats gehad, naar regelen te stel!en bij 
algemeenen maatregel van bestu.ur. 

Dit milit!!,ir. geneeskundig onderzoek wordt 
eenmaal herhaald op last of met machtiging 
van Onzen Minister van Marine of 6p verzoek 
van den belanghebbende. 

6. Het recht op pensioen gaat verloren: 
a. door ontslag op eigen aanvrage, wanneer 

deze niet is gegrond op bet bepaalde bij arti
kel 2; 

b. voor een officier, door niet-eervol ontslag 
uit den dienst; 
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c. voor een onderofficier of mindere, in geval 
van ontslag wegens wangedrag, onzedelijkheid 
of_ verregaande _nalatigheid in de vervulling 
der dienstplichten; 
_ d. door verwijdering uit den dienst tijden~ 
de militair aan de strengere krijgstucht onder-
worpen is; , . 

e. door veroordeeling tot gevangenisstraf of 
militaire detentie, indien verwijdering uit .den 
dienst daarvan het gevolg is, of we! door gelijke 
veroordeeling na het ontslag van den militair 
wegens een ;misdrijf, v66r het ontslag begaan; 
indien uit den aard der zaak verwijdering 
uit den dienst daarvan het gevolg zou ge, 
wees_t zijn ; 

f. door een rechterlijk gewijsde ter zake van 
desertie, indien verwijdering uit den dienst 
daarvan het gevolg is. 

7. Overgang uit den dienst bij de zeemacht 
in een anderel! Rijksdienst heeft ten gevolge, 
dat de betrokkene geen recht meer kan doen 
gelden op toekenning van pensioen ten laste 
van het Departement van Marine, volgens deze 
wet. 

Onder overgang wordt verstaan het onmid
dellijk aansluiten van den datum vall on.tslag 
uit den militairen di'enst aan den datum van 
aan vaarding van den anderen Rijksdienst. · 

8. Behoudens het bepaalde bij de artikelen 
29 en 30 neemt het pensioen aanvang met den 
dag van bet ontslag uit den clienst. 

Een tijdelijk opnieu w toe te kennen pensioen 
gaat in met den dag, volgend.e op dien, waarop 
het vorige beeft opgebouden. 

9. De militair, die bij de zeemacht is in 
dienst getreden terwijl hij in het genot was 
van pensioen ter zake van vorigen militairen 
dienst bij zee- of landmacht, wordt bij ontslag 
opnieuw gepensionneerd, tenzij hij het recht 
op pensioen mocht hebben verloren. 

Het pensioen wordt alsdan geregeld naar zijn 
geheelen diensttijd met inachtneming overigens 
van de bepalingen dezer wet. 

In geen geval zal het latere pensioen minder 
mogen bedragen dan het vroeger toegekende. 

10. Militairen der zeemacht, die hun recht 
op pensioen ,volgens deze wet wenschen te doen 
gelden, moeten eene aan Ons gerichte aarivrage. 
om pensioen inzenden aan het Departement 
van Marine. 

Wij behouden Ons voor, den militair pen
sioen te verleenen oak zonder dat door hein 
eene aanvrage· werd ingezonden. 

Het recht op pensioen is verbeurd, wanneer 
de belanghebbende het niet heeft doen geld en· 
binnen vijf jaren na ontslag uit den dienst. · 

Orn opnieuw voor toekenning van tfidelijk 
pensioen in aanmerking te. komen inoet .de 
belanghebbende eene aan Ons gerichte aan
vrage aan het· Departement van Marine inzon
den binnen zes maanden na het einde van den 
termijn, waarvoor pensioen werd verleend. 
Door het niet tijdig inzenden van de aanvrage 
gaat de aanspraak op het verder genot van 
tijdelijk pensioen verloren, tenzij door Ons 
termen · warden gevonden om van deze bepa
ling af te wijken. 

§ 2. Van den diensttijd. 

11. Als diensttijd komt in aanmerking de 
tijd v66r en na de invoering dezer wet door
gebracht : 

a. in militaire betrekkingen bij de zeemacht; 
b. in militaire betrekkingen bij de landmacht; · 
c. in burgerlijke betrekkingen, in die bij 

het loodswezen en als mindere geemployeerde, 
werkman of bediende, op daggeld werkzaam 
bij inrichtingen van 's Rijks zee- en landmacht 
en bij het Kolo.niaal Etablissement te Amster
dam; 

d. in• militaire en burgerlijke betrekkingen 
in 's Rijks overzeesche bezittingen en kolonien 
en in die, welke hier te lande ten Jaste van 
de koloniale geldmiddelen zijn of zullen worden 
ingesteld; 

mits de diensten, in die betrekkingen'bewe
zen, naar de daarvoor geldende regelen, aan
spraak geven op pensioen of gagement en niet 
reeds met voortdurend pensioen of gagement 
zijn vergolden. 
- 12. Als diensttijd b1J de zeemacht komt ook 
in aanmerking: 

a .. de tijd, op nonactiviteit doorgebracht: . 
b. de tijd van krijgsgevangenschap; 
c. de tijd, gedurende welken een officier zich 

met Onze vergunning in vreemden krijgsdienst 
heeft bevonden. · 

13. Voor vaststelling van den bij de zee
macht voor pensioen geldigen diensttijd wordt 
het navolgende in acbt genomen: . 

10. Niet in aanmerking komt: 
a. diensttijd, voorafgaande aan het tijdstip 

waarop bet zestiende levensjaar is vervul<;l.; 
b. de tijd, door een officier doorgebracht 

met verlof tot het waarnemen van eene be
trekking buiten het zeewezen; 

c. de tijd, door den zeemilicien in het genot 
van groat verlof doorgebracht, · voor zoover 
gedurende dien tijd geen dienst is bewezen, 
als bij ar.tikel 11 bedoeld ; 

d. de tijd, gedurende welken de militair voor 
!anger dan een jaar met gewoon verlof · is ge-
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weest, tenzij dit verlof verleend werd tot het 
verkrijgen van herstel van wonden, ziekten, 
ziels- of Iichaamsgebreken, in den strijd clan 
wel bij of door het veri-ichten· van militaire 
diensten ontst~an ; 

e. de tijd, gedurende·welken de militair aan 
de strengere . krijgstucht onderworpen is ge
weest; 

f. de tijd, gedurende welken de militair, die 
tot gevangenisstraf, hechtenis of detentie werd 
veroordeeld, in verzekerde bewaring is geweest, 
uitgezonderd de duur van het voorloopig arrest, 

_ indien dit bij de veroordeeling niet _ in minde
ring is gebracht van de opgelegde straf; 

g. de tijd, gedurende welken de militair 
deserteu1· -is geweest, wanneer hij wegens cleser
tie is veroordeeld bij een in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis, of wel wanneer het recht 
tot strafvorclering te clier zake is te niet ge
gaan; 

h. de militaire cliensttijd, voorafgegaan aan 
de hiervoren oncler letter g bedoelde desertie, 
tenzij er in de omstandigheden, waaronder de 
desertie plaats had, of in het gedrag van den 
betrokkene gedurende zijn lateren diensttijd 

. door Ons termen zijn gevonden om het hier 
bepaalde niet te cloen toepassen. 

2°. Dubbel wordt geteld: 
a. de tijd van verblijf in actieven dienst in 

's Rijks overzeesche_ bezittingen en kolonien; 
b. de tijd van verblijf in actieven dienst 

tusschen de keerkringen buiten 's Rijks over
zeesche bezittingen en kolonien. 

3°. Het dubbel-tellen van diensttijd wordt 
niet toegelaten waar het geldt diensttijd, be
doeld in artikel_ 12. 

4°. Voor officieren van den geneeskundigen 
dienst alsmede yoor · militairen beneden den 
rang var. officier wordt de diensttijd, doorge
bracht in betrekkingen, bedoeld onder c van 
artikel 11, en in ·burgerlijke betrekkingen, 
bedoeld onder d van dat artikel, voor- d1·ie 
vierden berekend. 

_5°. Indien het eindcijfer van den diensttijd 
een gedeelte van· eene maand oplevert, wordt 
daarvoor eene geheele maand gesteld. 

6°. Wanneer aan militairen der zeemacht 
diensten buiten het zeewezen worden opg'edra
gen, wordt door Ons of door Onzen Minister 
van Marine, naar gelang het officieren clan 
we! militaireri beneden den rang van officier 
betreft, in ieder voorkomend geval bepaald, 
of de opgedragen diensten buiten het zeewezen 
voor cle toepassing der pensioensbepalingen 
zullen warden aangemerkt als ,,militaire dien
sten". -

14. Wanryeer militair personeel derzeemacbt 
op voet van oorlog is gewee~t en aan krije;s
verrichtingen ter zee of te land heeft deelge
nomen, _mits· niet in 's Rijks overzeesche be
zi ttingen en kolonien of tusschen de keer
kringen - buiten die bezittingen en kolonien, 
wordt door Ons na afloop van die krijgsver
richtingeu bepaald, of en voor welk tijdsver
loop voor dat personeel diensttijd dubbel zal 
woi-den geteld. · 

Dubbel-tellen _ van diensttijd krachtens dit 
artikel vervalt voor elk tijdsverloop, waarop 
het bepaalde bij artikel 13, sub 2°, toepasselijk 
mocht zijn. 

§ 3. Van het pensioensbedrag. 

15. Het voile pensioensbedrag, zonder ver
hooging om bijzondere redenen, is, behoudens 
het bepaalde bij de artikelen 27 en 56, voor 
elken rang of stand en klasse aangegeven op 
den bij deze wet gevoegden staat. _. 

Voor de rangen en betrekkingen van -het 
personeel van den · Marine-stoomvaartdienst 
beneden den rang van officier zijn evenwel 
op den staat _afzonderlijke bedragen vastge
steld. 

De sommen, op dezen staat gebracht, dienen 
oak tot maatstaf van berekening voor de be
trekkingen bij de zeemaclit, waaraan door _Ons 
bij besluit een -militaire rang of stand en klasse, 
dan we! gelijkstelling met zoodanigen rang, 
stand en klasse is verbonden. 

16. De regeling van het pensioen geschie'dt 
naar den rang of stand·. en klasse, laatstelijk 
door den betrokkene bekleed : 

a. indien hij den rang of stand en klasse 
heeft bekleed gedurer.de de laatste twee jaren 
werkelijken dienst; 

b. in cle gevallen, vermeld onder 2° van ar
tikel 2; 

c. indien · hij, officier zijncle, als zoodanig 
geen twee jaren werkelijken dienst telt en· niet 
werd be:vorderd; ·

d. indien hij, militair beneden den rang van 
officier zijnde, in zijne uetrekldng laatstelijk 
den laagsten rang of: stand en klasse bekleedde; 

e. indien hij, verlaagd of bij administratieven 
maatregel teruggesteld zijncle, den dienst ver
laat binnen twee jaar na het tijdstip van hi
gang der verlaging of terugstelling; 

f. indien -hij den dienst verlaat op een tijd
stip, dat hij verminderd was tot eene klasse; 
waarvoor een lager pensioens bedrag is vast-
geste]d. · 

In andere gevallen wordt het pensioen ge
regeld naar_ den onmiddellijk voorafgaanden 
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lageren rang of stand en klasse, door den be
trokkene werkelijk bekleed. 
·v oor de toepassing van het bepaalde in het 

eerste lid sub a van dit artikel geldt: 
1 °; ingeval voor verschillende klassen in 

denzelfden stand op den in artikel 15 bedoel'-. 
den staat een zelfde pensioensbedrag is aan'. 
gegeven,, wordt de werkelijke dienst, in de ver; 
schillende · klassen doorgebracht, samengere
'irnnd; 

2°. indien een scheJ)eling, die gedurende de 
. laatste twee jaren werkelijken dienst vermin' 

derd is tot eene klasse waarvoor een lager 
pensioens bedrag is vastgesteld, in klasse -is 
hersteld, wordt de tijd v66r en na zijne ver
mindering in klasse in werkelijken dienst door
gebracht, met inachtneming van het bepaalde 
sub '1°. van dit lid, samengerekend. 

Titulaire rangen · komen voor de pensioens
berekening niet in aanmerking. 

Voor de toepassing van dit artikel ten aan
zien van het personeel van den Marine-stoom
vaartdienst beneden den rang van officier wordt 

. de o·peenvolging van betrekkingen, vermeld 
op den bij deze wet gevoegden staat, beschouwd 
als eene opeenvolging van rangen, behoudens 
in · geval. van vermindering in klasse van dit 
personeel, ten opzichte waarvan geldt het be
paalde in he\, eerste ·ud sub f en in het derde 
lid van dit ·artikel. 

Dienst· in betrekkingen, aan welke door Ons 
bij besluit gelijkstelling met eene· bep:;.alde 
klasse in een stand is verbonden, wordt voor 
de toepassing van dit artikel beschotiwd als 
in die klasse te zijn doorgebracht. 

17. Het v_olle pensioensbedrag wordt toege
kend ter zake van langdurigen dienst, ver
meld sub 1° van artikel 2 en nader omschre
ven in .artikel 3. 

18. In de gevallen, vermeld ,sub 2° van 
artikel 2, wordt toegekend : 

a. indien de bekomen verwonding,. vermin
king, ziels- of lichaamsgebreken den betrok
kene voor altijd buiten staat stellen om ·in zijn 
levensonderhoud te voorzien : het volle pen
sioens bed rag ; 

,b. indien zij hem niet · buiten staat stellen 
om in zijn levensonderboud te voorzien-: drie 
vierde gedeelten van het volle pensioensbedrag 
of zooveel meer ·als hem naar eene berekening · 
in- evenredigheid van zijne dienstjaren op den 
voet van het bepaalde bij de artikelen 19 ,en 
20 zou toekomen ; 

c. indien 7.ij hem tijdeijk buiten gtaat stellen 
om in zijn levensonderhoud te voorzien: 
•vom·loopi,q het volle pensioensbedrag, tenzij hij _ 

het voor pensioen ter zake van langdurigen 
dienst gevorderde aantal dienstjaren m:ocht 
hebben bereikt, in welk geval hem het ·pensi-. 
oen .al dadelijk op den voet van het bepaalde 
sub a zal worden toegekend. 

Het voorloopig te verleenen pensioensbedrag 
wordt aanvankelijk toegekend voor e,n _jaa,· 
en zal daarna, zoolang de belangheb_bende n_og 

.niet verkeert in een der gevallen, sub a en b 
vermeld, bij herhaling, doch .niet meer dan 
vier malen; voor gelijken tijd worden toege
staan . 

.Na verloop van vij/jaren wordt het pensioen 
niet weder voorloopig verleend. De betrok
kene wordt alsdan geacht te verkeeren in het 
geval onder a, tenzij blijke· dat het geval onder 
b aanwezig is. 

19. In de gevallen,. ·vermeld onder 3°, 4° 
en 5° van artikel 2, wordt pet pensioen bere
kend naar het -aantal dienstjaren, op de wijze 
als omschreven. in artilrel 20. 

20 . . Indien het pensioensbedrag ingevolge 
artikel 19 moet worden · geregeld naar den 
diensttijd, wordt voor elk dienstjaar toege~ 
kend:· 

a. aan de onder 1° van artikel 3 vermelde 
officieren, een veertigste gedeelte van het volle 
bedrag, bij artikel 15 bedoeld; 

b. aan de officieren en militairen beneden 
dien rang, onder 2° van artikel 3 vermeld, 
een dertigste gedeelte van ·dat volle bedrag. 

Bij deze regeling wordt echter in geen geval 
minder dan de he/ft van het volle bedrag toe
gekend. 
· 21, Het volgens de regelen dezer wet toe te 

kennen pensioen wordt voor officieren, die· 
'teven als hoofd van een Departement van Al; 
gemeen· Bestuur zijn werkzaam gew·eest, ver
meerderd met het bedrag van het pensioen, 
waarop zij bij het nederleggen van genoemde 
betrekking, ter zake van in die· betrekking 
bewezen diensten, volgens de ten deze toepas
selijke wet tot regeling van de pensioenen der 
burgerlijke _ambtenaren aanspraak hadden ver
kregen, me~ dien verstande, dat de tijd, in 
die betrekking doorgebracht, •niet geldt" als 
militaire diensttijd en dat het pensioen voor 
de gezamenlijke diensten de som van vier dui
zend gulden niet Imp. overschrijden, tenzij · de 
overschrijding voortspruit uit het bepaalde bij 
de artikelen 22, 23 en 26 dezer_ · wet. 

22. Het overeenkomstig artikel 18 toe te 
kennen pensioensbedrag wordt met een vierde 
gedeelte van. het bij artikel 15 bedoelde volle 
pensioensbedrag vermeerderd,. wanneer de ver
wonding, verminking en ziels-· of lichaamsge0 
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breken, bij artikel 2 onder 2° bedoeld, het 
verlies of het geheel en onherstelbaar gemis 
van het gebruik van een der ledematen (handen 
of voeten) ten gevolge· hebben gehad of een 
toestand hebben doen ontstaan, met zoodanig 
verlies of gemis gelijk te stellen. 

Hebben omstandigheden als bij hot vorig lid 
. bedoeld, het verlies of het geheel en onher

stelbaar gemis van het gebruik van twee of 
metr ledematen (handen of voeten), dan wel 
het geheel en · onherstelbaar verlies van het 
gezichtsvermogen in beide oogen· of onherstel
bare krankzinnigheid ten gevolge gehad, of 
hebben· zij een toestand doen ontstaan, met 
zoodanig verlies of gemis dan wel met onher
stelbare krankzinnigheid gelijk te stellen, dan 
wordt het overeenkomstig artikel 18 toe te 
kennen pensioensbedrag vermeerderd met de 
he/ft van het volle pensioensbedrag. 

23. De militair, die niettegenstaande het 
verlies of het onherstelhaar gemis van het 
gebruik van een of meer ledematen, ontstaan 
op de wijze bij artikel 2, onder 20 bedoeld, 
blijft voortdiehen, ontvangt, wanneer hij later 
volgens deze wet wordt gepensionneerd, boven 
het bedrag waarop hij alsdan recht heeft, eene 
verhooging ten bedrage van een vierde gedeelte 
of van de helft van .het volle pensioensbedrag, 
bij deze wet vastgesteld voor den rang of 
stand en klasse, door hem bekleed tijdens hij 
de verwonding, verminking of gebreken heeft 
bekomen, door_ welke gemeld verlies of gemis 
is veroorzaakt. 

24. De officier beneden den rang van ·hoofd
officier, alsmede de onderofficier of korporaal, 
die in den rang, naar welken zijn pensioen 
moet warden berekend, een werkelijlrnn dienst 
van zes jaren telt, erlangt bbven het pensioen, 
waarop hij volgens vorige artikelen, met uit
zondering van de artikelen 22 en 23, recbt 
heeft, eene verhooging, bedragende : 

voor den luitenant ter zee der lste klasse 
of kapitein, een zesde gedeelte van dat pensioen; 
en voor de overigen een tiende gedeelte van 
dat. pensioen·. 

Voor elk jaar werkelijken dienst, dat hij 
langer denzelfden rang heeft bekleed, wordt 
het pensioen nog verhoogd: 

voor. den luitenant ter zee der lste klasse 
of kapitein met een zes en dertigste deel en 
voor de overigen met een zestigste deel, met 
dien verstande, dat de geheele verhooging 
over niet meer dan twaalf jaren wordt ver
leend en derhalve niet meer bedraagt dan 
respeotievelijk _een derde o_f een vijfde gedeelte 
van het pensioen. 

Ingeval hij bij zijne pensionneering een 
hoogeren rang bekleedt dan dien, waarnaar 
bet pensioen moet ·warden geregeld, wordt de 
tijd van werkelijken dienst, door hem in dien 
hoogeren rang doorgebracht, gerekend bij de 
jaren, welke krachtens dit a_rtikel recht geven _ ·. 
op verhooging van bet pensioen . 

Zou hij volgens de bepalingen van dit arti
kel recht hebben gehad op hooger pensioens
bedrag, indien hij tot op het tijdstip van zijn 
ontslag uit den dienst in een vroeger door hem 
bekleeden lageren rang ware blijven voortdie
nen, dan zal - met afwijking in zooverre van 
artikel 16 dezer wet - hem dat hoogi,re bedrag 
warden toegekend. 

De berekening geschiedt bij volle jaren. 
Levert het eindcijfer een gedeelte van een 
jaar op, dan wordt <lit gedeelte verwaarloosd .. 

Dit artikel is ook vim toepassing wanneer 
het pensioen van een hoofdofficier moet gere
geld warden naar den maatstaf,' vastgesteld 
voor een officier beneden diP.n rang. 

25. Voor den militair beneden den rang 
van korporaal wordt het pensioen verhoogd : 

met een tiende gedeelte van het volle bedrag, 
bec.oeld bij artikel 15, wanneer hij een dienst
tijd van vijf en dertig jareu heeft bereikt; 
- of met een vijfde gedeelte van dat volle be
drag, wanneer hij een diensttijd van veertiq 
jaren heeft bereikt. · 

Dit artikel is ook van toepassing· wanneer 
het pensioen voor een korporaal naar lageren 
maatstaf moet warden geregeld of wanneer 
een korporaal volgens de bepalingen van dit 
artikel recht zou hebben gehad op hooger 
pensioensbedrag, indien hij tot op het tijdstip 
van zijn ontslag uit den dienst in den onmid
dellijk aan zijn rang voorafgaanden stand en 
klasse ware blijven voortdienen, in welk ge
val met afwijking in zooverre van artikel 16 
dezer wet hem dat· hoogere bedrag wordt toe
gekend. · 

26. Het volgens de vorige artikelen en arti
kel 27 berekend pensioensbedrag wordt ver
hoogd voor elk.jaar in actieven militairen dienst 
doorgebracht in 's Rijks overzeesohe bezittingen 
en kolonien en tusschen de keerkringen : 
· voor officieren met vijf en zever.tig gulden ; 

voor machinisten en adjnnot-machinisten 
met acht en twintig giilden; 

·voor de overige onderofficieren met den rang 
van adjudantconderofficier, sergeant-majoor en 
sergeant, met vfjf en twintig gulden; 

voor korporaals en minderen met vijftien 
gulden. 

Bij de berekening van den duur van dit 
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verblijf worden gedeelten van jaren bijeenge• 
teld en wordt, indien het aldus verkregen 
eindcijfer met de helft of een grooter gedeelte · 
van een jaar sluit, voor dat gedeelte een 
geheel jaar toegekend. Voor een kleiner ge• 
deelte wordt niets genoten. 

Het dubbel-tellen van den diensttijd is hierbij" 
ui tgesloten. 

De verhooging, in dit artikel bedoeld, wordt 
toegek~nd naar den rang of stand, volgens 
welken het pensioen moet worden geregeld. 

27. Het pensioen, toe te· kennen aan den 
officier, die overeenkomstig artik;el' 24- der 
Bevorcleringswet voor de ¼eemacht, voor on
bepaalden tijd in eene militaire betrekking 
aan den wal is gehandbaafd en dientengevolge· 
niet bevorderd werd op het tijdstip, waarop 
hij naar onderclom in rang daarvoor in aan
merking kon komen, wordt voor elk dienstjaar 
bepaald op een zesti,qste gedeelte van de jaar
lijksche bezoldiging, welke bij ontslag uit den 
di~nst werd gefloten. 

Niet meer dan veertig dienstjaren komen in 
berekening. In geen geval mag het bedrag 
van zoodanig pensioen hooger zijn dan dat, 
hetwelk den officier zou zijn toegekend indien 
hij we! was bevorderd en evenmin mag net 
- behoudens de verhoogingen ingevolge de 
artikelen 22, 23 en 26 dezer wet - te boven 
gaan dat, hetwelk op den bij deze wet ge
voegden staat voor een kapitein ter zee is 
aangewezen. 

28. Het tijdelijk pensioen, bedoeld in .ar
tikel 4 onder a en b, wordt berekend naar 
het aan"tal dienstjaren op de wijze als om
schreven in artikel 20, eerste- lid, met dien 
verstande ~ 

a, dat bij minJeren diensttijd dan tien jaren 
de berekening geschiedt alsof de belangheb
bende dit aantal dienstjaren voor pensioen in 
rekening kon brengen ; 

b. dat ook .ten aanzien van dit pensioen· toe
passelijk is het bepaalde bij de artikelen 24 
en 26. 

29.· Ingeval ter zake van venvonding, ver
minking, ziels· oflichaamsgebreken, als bedoeld 
bij artikel 2 onder 2°., pensioen werd toege
kend en die verwonding, ver~inking _of ge
breken den gepensionneerde later, mits niet 
door eigen toedoen, in een toestand brengen, 
die, had hij reeds bij de pensionneering bestaan, 
recht zou hebben gegeven op een hooger pen
sioen dan verleend werd, dan wordt de belang• 
hebbende alsnog in het genot gesteld van dat 
hoogere pensioen, mits de daartoe aan Ons te 
richten aanvrage binnen vijf jaren na het ver-

laten van den dienst aan bet Departement.van 
Marine zij ingezonden. 

Die· verhooging gaat in met den dag, waarop
de. aanvrage bij gemeld Departement werd 
ontvangen.· 

30. Wanneer een militair zonder toekenning 
van pensioen of zonder erkenning van het 
recht op pensioen uit den dienst is ontslagen, 
hoewel hij recht op pensioen kon doen gelden, 
of wanneer -een militair, buiten het geval bij 
artikel 29 ·voorzien, recht kan doen gelden op 
een ander of een- hooger pensioen dan hem 
werd verleend, wordt hij alsnog in het genot 
van het hem toekomend pensioen of hooger 
pensioen gesteld, mits de daartoe aan Ons te 
richten aanvrage aan het Departement van 
Marine zij 1i°ngezonden binnen vijf jaren na het. 
verlaten_ van den· dienst. 

Is de aanvrage ontvangen binnen een jaar· 
na den dag van het ontslag, dan neemt het, 
pensioen of de verhooging aanvang met dieu 
dag. In alle andere geval_len gaat het pensi
oen of de verhooging in met den dag, waarop
de aanvrage bij gemeld · Departement werd 
ontvangen. 

30bis. Wij behouden Ons voor, de_ na 8 Mei, 
1918 wegens langdurigen dienst gepensionneer• 
den beneden den rang van officier, die jonger· 
dan zestig jaren zijn, in tijden van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstandig
heden op te roepen, om, na daartoe geschikt 
te zijn bevonden, in den rang of stand en 
klasse, bij hunne pensionneering bekleed, we
der in dienst te worden gesteld. 

Het pensioen van den militair, die zonder 
geldige redenen, ter beoordeeliqg van den 
M_inister van J\l~arine, aan die oproepil)g niet 
voldoet _ of zich aan de wederindienststelling 
onttrekt, wordt, op uitspraak van dien Minis
ter, tijdelijk geschorst. · 

Deze schorsing neemt aanvang met den dag, 
waarop de gepensionneerde voor den dienst 
had inoeten opkomen en niet · is verschenen ; 
zij eindigt met den dag, waarop de gepensi
onneerden, die aan de oproeping·hebben voldaan,. 
bij algemeenen maatreg_el van bestuur, van 
h,unne verplichting tot den dienst worden ont
_slagen. 

0 t•ergangsbepalt:,,g. 

31. Wanneer aan een militair, als zoodanig 
bij de zeemacht dienende bij het in werking 
treden van deze wet,, bij pensionneering .vol
g;ns vorenstaande 1:,epalingen een pensioen tot 
lager bedrag zou moeten worden toegekend, 
dan dat waarvoor· hij volgens de bij de in· 
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voering dezer wet buiten werking tredende 
pensioensbepalingen in aanmerking ·zou- geko:· 
men zijn, zal het pensioen hem warden tdege-_ 
kend tot een bedrag, -als hem volgens-.laatst
bedoelde bepa'.lingen zou verleend zijn. 

TWEEDE -AFDEELI.:6m: 

VAN DEN ONDERSTAND AAN OFFICIEREN. 

32. Indien een officier, op wien het bepaalde 
bij 3° van artikel 28 der Bevorderingswet vbor 
de zeemacht 'wordt toegepast, niet in staat is 
om in zijn levensondefhuud te voorzien, of 
wanneer een officier, met toepassing van een 
-of meer der bepalingen · van artikel 31 dier
zelfde wet, niet-eervol uit den dienst ,vordt 
-ontslagen en er volgens het te zijnen aarizien 
-uitgebr:icht advies of naar ·ons gevoelen, bij 
-de ·redenen tcit ontslag verzachtende omstan-
-dighcden aanwezig zijn, wordt hem bij het 
-imtslag, tot levensonderhoud, een voortd«i·ende 
-of ti;jdelijke onderstand verleend. · 

Een voortclurende onderstand wordt toegekend 
wanneer de officier ten minste vi;jftien jaren 
.werkelijken dienst heeft. Bij frorteren -dienst
iijd wordt een tijdelijke onderstand toegekend. 

·Het bedrag van den onderstand wordt naar 
· bevind van zaken bepaald, <loch zal nimmer 

te boven gaan de he/ft van het pensioen, zonder 
verhoogingen, dat de betrokken officier zou 
-ontvangen naar eene berekening volgens zijn 
1laatsten rang en het aantal zijner voor pensi
-oen ge_ldende dienstjaren, waarbij·, iiidien hij 
minder dan de helft ·van het getar dienstjaren 
-telt, gevorderd om pensioen ter zake van 
langdurigen. dienst te knnnen doen gelden, die 
helft als minimum zal warden aangenomen. 

Tijdelijke · oriderstand wordt ·verleend voor 
een jaar en houdt daurna op. 

DERDE AFDEELING. 

:VAN DE PENSIOENEN DER WEDUWEN EN 

KINDER EN. 

33. Ten laste van den Stuat wordt, onder 
-de voorwaurden en naar de regelen l:iij · deze 
wet gesteld, pensioen verleend aan de weduwen 
en kinderen van de bij artikel 1 bedoelde 
militairen de~ zeemacht. -

34. Eene weduwe heeft recht op pensioen 
ingeval dat haai· echtgenoot in den strijd of 
in en .:loor gevorderde of bevolen dienstver
richtingen het !even heeft verloren," dan ,v.el 
aan de onmiddellijke gevulgen van verwonding, 
verminking, ziels- of lichaamsgebreken, als 

·bedoeld sub 2°. van artikel 2, binnen eenjaar 

na het • ontstaan daarvan is overieden, mits. 
het 'huwelijk niet na- dat onstaan zij vol
trokken. 

Van den termijn van een jaar, bifhet vorige 
lid bedoeld, wordt alleen dan afgeweken, indien 
uit _een met redenen omkleed getuigschrift 
van een geneeskundige - waarvan zoo moge
lijk de inhoud door hem onder eede voor den 
kantonrechter zijner wooriplaats zal zijn be
vestigd - duide[ijk blijkt, dat de clood het 
onmiddellijk gevolg was van een vroeg~r be
komen , verwonding, verminking, ziels- · of 
lichaamsgebrek, als waarvan hierv?ren ,prake 
is. 

De bij het vorige lid becloelde afwijking is 
ecliter niet ge·oorloofd ten behoeve van weduwen 
van reeds ilit den dienst ontslagen militairen, 
indier, het overlijden van den echtgenoot niet 
-plaats . had binnen vijf jaren naclat deze den 
clierist verliet. 

35_. Het beclrag van het weduwe-pensioen 
is aangewezen op den bij cleze wet behoorenden 
staat. 

36. Behoudens het hieronder bepaalqe neemt 
het weduwe'perisioen aanvang met den· dag, 
volgende op <lien waarop de bezoldiging van 
den echtgenoot ophondt. 

Ingeval deze ter _ zake van in den strijd of 
of i~ en- door gevorderde of bevolen dienst
verrichting bekomen verwunding,-verminking, 
ziels- of lichaamsgebrek reeds in het genot van 
pens10e11 gesteld was, neemt het pensioen der 
weduwe aanvang met den. dag, volgende op 
dien ,vaarop het pensioen van ha ren ech tge-
noot heeft opgehonden. · 

Wanneer de tot Ons te richten aanvrage 
tot het bekomen van weduwe-pensioen niet 
binrien een jaar nadat · het recht daarop is 
verkregen: aan het Departen,rnnt van :O,farine 
is ingezonden, gaat het pensioen _eerst in met 
het kwartaal, volgende op dat waarin de aan
vrage is· gedaan. 

Wanneer de aanvrage niet binnen vijf j_aren 
nadat op het pensioen recht is· verkregen, 
inocht- zijn ingediend, vervalt alle recht op 
weduwe-pensioen. 
· Bij hertrouwen houdt het pensioen op niet 
de·n dag, waarop het huwelijk is voltrokken: 

37. Wimneer de militair, die op een · der 
wijzen, bij artikel 34 vermeld, het !even heeft· 
verloren, geene weduwe uchterlaat, maar een 
of meer kinderen, die nit een v66r liet ontstaan 
der bij evengemeld artikel omschreven om
standigheden voltrokken wettig huwelijk ge
boren zijn, of v66r dat tijclstip werden gewet
tigd, clan wordt aan dat kind of die kinderen, 
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zoolang zij beneden den ouderdom van aclit~ Van den dag dat het kind of de kin
tien jai·en en ongehuwd zijn, en de Staat niet deren ophouden op pensioen aanspraak te 
op andere wijze in hun onderhoud voorziet, · hebben, wordt · de wedu,ve· ook in het ge-.. 
-een pensioen verleend -tot gelijk bedrag als not van de tweede helft van het pensioen 
<lat, hetwelk aan de w·eduwe zou zijn toe- gesteld. · 
gekend. Bij overlijden van de weduwe, of wanneer 

,Zoodra een der kinderen ophoudt gerechtigd , zij in het huwelijk treedt, gaat de door haar 
te zijn tot pensioen, gaat zijn aandeel over op genoten helft op voormeld kind of de voormefde 
de overbiijvende daarop recht hebbende kin- kinderen· over, voor zoover zij krachtens de 
<leren. bij .artikel 37 vastgestelde bepalingen nag op 

Op het pensioen der kinderen zijn oak de pensioen reeht hebben. · 
bepalingen van het eerste, tweede,' derde en ·Mochten er echter e9n 'of meer kinderen aan-
v-ierde lid van artikel 36 van toepassing. wezig ziin, voortgesproten uit haar huwelijk 

38. Aan de vrouw of wettige en gewettigde met den in het eerste lid van dit artikel be
kinderen van een militair kan tijddfik een doelden· militair, dan we! bij of tiJdens het 
pensioen worden verleend in het geval, dat huwelijk gewettigd, dan gaan hare rechten op 
haar echtgenoot of hun vader bij de uitvoering deze kinderen over. 
van eene gevorderde of bevolen dienstverrich- De in het voorgaande lid -bedoelde kinderen 

· tlng is vermist geraakt. treden ook in het genot van de pensioenshelft, 
Het bedrag van dit pensioen zal gelijk zijn aan de in het eerste, tweede en derde lid van 

aan het bedrag van het pensioen, waarop de dit artikel bedoeld,e kinderen verleend, wan;,ieer 
weduwe of de kinderen bij het overlijden van . voor dezen dat genot ophoudt na het hertrou: 
barer: echtgenoot of hunne_n vader recht moch- wen of het overlijden van de wedu:we huns 
ten hebben. vaders. · 

De bepalingen betreffende de overige pensi- Zoodra een der in dit artikel bedoelde kin-
oenen, bij deze afdeeling bed_oeld, zijn ook op deren ophoudt gerechtigd te zijn tot pensioe·n·, 
dit pensioen toepasselijk. gaat zijn aandeel over op .·de overblijvende. 

39. Bijaldien eene weduwe, die in ·het genot . ·daarop recjithebbende kinderen. 
is van een weduwe-pensioen, een huwelijk 41'. Eene weduwe, na hertrouwen opnieuw 
aangaat, of wanneer eene weduwe, gepension- weduwe geworden en, krachtens haar tweecie 
neerd of op weduwe-pensioen recht hebbende, of nader huwelijk, tot ·Rijkspensioen niet of 
is ove·rleden en een of meer kinderen· aanwe- tot minder bedrag gerechtigd, treedt weder in 
zig zijn, geboren uit een wettig huwelijk van het genot van haar vorig pensioen. De·ingang 
of gewettigd door hem, die op een der wijzeh, daarvan wordt, behoudens het voorgeschrevene 
bij artikel 34 ·omschreven, het !even heeft in het derde · en vierde lid van artikel 36, be; 
verloren, wordt aan dat kind of die kinderen, paald op den· dag; volgende op dien waarop 
onder dezelfde voorwaardelijke bepalingen en haar laatste echtgenoot is gestorven of waai-op 
op denzelfden voet als in artikel 37 zijn vast- later het Rijkstraktement of pensioen, waa_rvan 

· gesteld, het daarbij bepaalde pensioen toege- · hij in het genot mocht zijn geweest, heeft op
. legd, met ihgang van den dag. waarop _het gehouden. 
weduwe-pensioen of de bezoldiging heeft op- De bepaling van het vorige lid geldt ook 
gehouden. voor de weduwe, wier nader huwelijk op haar 

40. Ingeval de militair, die op een van ·de verzoek door echtscheiding is ontbonden. 
bij artikel 34 omschreven wijzen het !even Het vorige pensioen gaat dan in met den 
·heeft verloren, behalve eene weduwe, ook een dag, waarop de echtscheiding tot stand is ge
of meer kinderen achterlaat, die door hem in komen. 
vroeger huwelijk verwekt, of v66r het aangaan Ingeval er een· of meer kinderen uit vroeger 
van het ·1aatste huwelijk gewettigd zijn, dan huwelijk, krachtens artikel 39 in het genot 
-wordt bet aan de weduwe toe te kennen pen- zijn van pensioen, wordt de _weduwe niet eerder 
sioen, zoolang dat kind of die kihderen in in haar vorig pensioen h~rsteld dan met den 
<le omstandigheden verkeeren, op groi:id waar- dag, volgende op dien waarop het pensioen, 
van zij krachtens de bij artikel 37 vastgestelde · aan dat kind of die kinderen toegekend, ge
beri'alingen op pensioe·n aanspraak hebben, op · heel heeft opgehouden. 
naam en ten behoeve van de weduwe voor de 42. Bij het overlijden van een militair, wiens 
e~ne helft, ,en van gemeld ldnd of voormelde [ huwelijk ·door ~chtscheiding _ontbo~den is, 
kmderen vo_or de wederhelft verleend. warden· de wett1ge en gewett1gde kmderen, 

i915. 16 
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met betrekking tot de aanspraak op pensioen, 
· met ouderlooze kinderen gelijk gesteld. 

43. Wanneer de in de derde afdeeling dezer 
wet bedoelde persorien aanspraak op hooger 
pensioen mochten kunnen f[oen gelden dan 
aan hen is ver leend, word en zij alsnog in het 
genot van dat hooger pensioen gesteld, rr,iits 
de aanvrage daartoe, welke aan Ons gericht 
moet zijn, binnen den tijd van een jaar nadat 
hct pensioen is aangevangen, aan het Depar
tement van Marine zij ingezonden. 

Die verhooging gaat in met den dag, waar
op de aanvraag bij het Departement van M_arine 
is ontvangen. 

VIERDE AFDEELING. 

.A.LGEMEENE BEP.A.LINGEN BETREFJ<'ENDE DE 

PENSIOENEN EN ONDERST.A.NDEN. 

44. De pensioenen, alsmede de onderstanden, 
worden, op voordracht van Onzen Minister van 
Marine, door Ons toegekend._ 

_ Van de gronden, waarop het pensioen of 
de onderstand wordt verleend, en van de toe
passelijke wetsbepalingen, wordt in Ons besluit 
melding gemaakt. 
· Van onze besluiten wordt, voor zoover de 
pens_ioenen der officieren betreft, in de Staats
coi<rant opgave gedaan met vermelding van 
naam en rang van den gepensionneerde, het 
bedrag van het pensioen en van de toegepaste 
wetsbepalingen. 

. Jaat_"]ijks wordt bij de indiening der begroos 
ting van Staatsuitgaven, aan de Staten-Gene
raal eene lijst overgelegd _ van de sedert de in
diening dcr vorige begrooting verleende pen
sioenen en onderstanden. 

Die lijst bevat: 
a. de namen der gepensionneerden of onder

stand genietenden ; 
b. hun ouderdom, woonplaats en laatsten 

.rang. stand of_ betrekking; 
c. de gronden, waarop het pensioen of de 

onderstand is verleend ; 
_ d. de artikelen der wet,_krachtens Wf\lke het 
pensi0en of de onderstand is toegekend ; 

e. het bedrag van het_pensioen of den onder
stand. 
. 45. De pensi_oenen, met bijberekening van 
de verhoogingen,· alsmede de onderstanden, 
worden in voile guldens verleend. 
_ Onderdeelen van een gulden komen daarbij 
voor een gulden in berekening. 

46. De pensioenen en onderstanden worden, 
behoudens het bepaalde bij het volgende lid, 
_op naam van d~n belanghehbende ingeschreven 

in het Grootboek der pensioenen. Van die in
schrijving wordt een bewijs uitgereik.t. 

De tijdelijke pensioenen en onderstanden, 
alsmede de pensioenen· ingevolge artikel 18 
sub c ,oorloopig tot het volle bedrag toege
kend, worden niet in gemeld Grootboek inge
schreven. De belanghebbende bekomt wegens 
de toekenning daarvan eene beschikking van 
Onzen Minister van llfari:ric. 

De uitbetaling van de pensioenen en onder
standen ~eschiedt volgens door Ons te stellen 
regelen. 

4 7. .Bij overlijden van den titularis wordt 
het pensioen of de onderstand uitbetanl_d tot 
het einde van het kwartaal, waarjn het over
lijden heeft plaats gehad. 

48. De termijnen van een pensioen of onder
stand, welke niet zijn ingevorderd binnen een 
-Jaar na den eersten dag der betaalbaarstell_ing, · 
worden niet meer uitbetaald. 

Is de invordering achterwege gebleven ge
durende_ vijf achtereenvolgende jaren, dan is 
het pensioen of de onderstand vervallen. 

Wij behouden Ons voor, de titularissen, die 
<lit mochten vcrzoeken, in het genot van hun 
vervallen pensioen of onderstand te herstellen. 
Dit genot zal alsdan . ingaan met het ,kwartaal, 
volgende op dat waarin het v~rzoek gedaan is. 

49. Een gepensionneerde of.-onderstand ge
niet&nde, die is veroordeeld tot ge~ngenisstraf 
van drie maanden, tot hechtenis van drie 
maanden, tot plaatsing in eene Rijkswerkin- . 
ricbting of tot eenige zwaa~dere straf, mist ge
durende den tijd, dat hij zijne straf ondergaat 
of zich door de vlucht aan de tenuitvocrlegging 
van bet vonnis onttrekt, bet genot van pensioen 
of onderstand. 

Wij bebouden Ons voor, daartoe termen vin
dende_, gedurende dien tijd over bet pensioen 

. of den onderstand van den veroordeelde ten· 
.behoeYe van zijne vrouw, zijne minderjarige 
afstammelingen in de rechte linie of zijne 
bloedverwanten in de opgaande linie te be
schikken. 

Wij behouden Ons tevens voor, om, voor 
zoover van de bevoegdheid in het vorig lid be
_doeld, geen gebruik is gemaakt, hem, die· uit 
de gevangenis of Rijks~erkinrichting is ont
slagen," in bet genot te stellen van eene uit
keering tut een bedrag, dat de helft van het 
jaarlijksch _ bedrag van het pensioen of den 
onderstand niet te boven gaat. 

50. Het pensioen en de onderstand vervallen, 
wanneer de titularis: 

a .. naturalisati(! jn een vreemd land of vreem
den adeldom aanneeint; 
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b. buitcn Onze ·toestemming zich in vreem!( 
den---krijgsdienst begeeft of een ordeteeke,{, 
titel, rang, waardigbeid of openbare bedie~ 

,1 
ning aanneemt, welke door eene vreemde 
mogen-dbefd of regeering is verleend of 01{ 
gedragen. :! 

5 t. Met Onze toestemming kan bet pensioen 
·of de onderstand, _ geheel of gedeeltelijk, -me't 
militair traktement of eenige andere aan den 
militairen dienst verbo-nden belooning wordeil 

' q
genoten. - · • 

Wanneer die toestemming niet verkrege·n i~', 
., boudt bet pensioen of de onderstand op· m~t 

·den dag, voorafgaande aan dien waarop bet 
· uiilitair traktement of de militaire belooning 
aanvang heeft genomen . 
. B_ij bet later opbouden v_an bet militair trak
tement of de militaire belooning wordt de tit~-
laris in bet genot van bet pensioen of deii· 
onderstand hersteld; teni!:ij er terinen bestaah 
om hem· een booger pensioen te verleenen,. o1f 
bij bet recht op pensioen of onderstand mocnt 
hebben verloren. ;• 

52. Het pensioen en de onderstand worden 
in bun geheel gelijktijdi~ genoten met de 

· soldij en de toelage, verbonden aan de M(-
litaire Willemsorde en aan de benoeming tot 
Broeder der Orde va·n . den. N ederlandschen 
Leeuw. 

53. De pensioenen ·en onderstanden zijri o,( 
verv-reemdbaar. 

·De titularis kan daa~over op geenerlei wijze 
·bescbikken, ook niet door verpanding of b~-
leening. -

'I:Iidien hij last geeft · om he·t pensioen of dep. 
onderstand · voor hem t.e ontvangen, kan hij die 
lastgcving altijd berroepen; :; 
· Alie overeenkomsten, bier_ri:J.ede strijdig,_ zij_!l 
nietig. ·. 

Deze bepalingen worden op bet bewijs vah 
inscbrijving ~an bet pensioen of den onderstan1d 
uitgedrukt. . . . - . . . 11 

De voorschotten," door· ge·meentebesture~, 
liefdadige of tot algemeen nut werkende instel
lingen, hetzij renteloos, hetzij tegen matige 

; rente, op pensioenen of onderstanden verstrekt 
en tilt zekerbeid- waarvan de bewijzen. van ii;i-· 
schrijving in· het bezit van die_ licbamen wor
den gesteld, zijn niet onder de bij · deze- w~t 

verboden beleeningen begrepen, mits de- voor
waarden, volgens welke die voorscbotten ge
scbieden, "zijn goedgekeurd door Onzen Mjnister 
van Financien. -

Indien een gepensionneerde of .onderstand 
genietende in een gesticht of eene instellirig 
van weldadigbeid, door bet openbaar gezag er-

kend, is opgenomen of, op welke wijze ook, 
door zoodanige instelling of door eene burgers 
lijke gemeente wordt verpleegd, wordt, zoolang 
<lit gescbiedt, zijn pensioen of onderstand uit
_betaald aan ·bet bestuur van. dat gesticbt, die 
instelling of gemeente, betwelk zicb- tot dat 
einde in · bet bezit zal stellen van bet-bewija 
van inscbrijving. 

Indien bet bedrag van bet pensioen of den 
onderstand dat der verplegingskosten over
treft, wordt bet verscbil door bet dnarbij be0 

trokken bestuur aan of ten -b~boeve van den 
gepensionneerde of onderstand genietende_ uit-
gekeerd. " 

54. Op de pensioenen on onderstanden ·li:im
nen, ten beboeve van p:irticuliere · scbuld
eiscbers, alleen kortingen worden toegestaan · 
:ter zake _- van gelden,, ':'erschuldigd wegens 
woning, kleeding en verdere· noodwendige 
levensbehoeften, . verstrekt ten beboeve van 
den· gepensionneerde of onderstand genietende 
of van zijn gezin. · 
- Voor de genoemde onderwerpen kan Onze 

Minister v·an Marine, onverscbillig de hoegroot
heid van' de verschuldigde som, na ee_n. inge• 
steld on·derzoek, in dei1 geest qer l!epalingen 
van de wet van 24 Januari 1815 (Staafsblad 
n•. 5) korting verleenen, ten boogste 'tot een 
zesde van de pensioenen of onderstanden, meer 
bedragende dan honderd gulden- in bet jaar, en 
ten boogste tot een achtste van die van honderd 
gulden of daar beneden. 
· Indien de scbuldeischer nanr aanleiding van 

bet voorscbreven onderzoek iiaar den .rechter 
verwezen en de scbuldenaar tot bet b"etaleii de~ 
proceskosten veroordeeld is, kan d~ korting 
.tevena warden· verleima voor, bet beloop der · 
kosten, door den scbuldeiscber gem:iakt. 

-Op de penaioenen van kirideren lian· geen 
korting ten behoeve va_n particuliera scbuld-. 
eiscbers worden verleend. 

. 55. _In· buitPngewone gevallen, waariii bij 
deze wet niet is voorzien of waaromtrent bare 
bepalingen geach t nioeten · worden · geen bi! c 
lijken maatstaf tot vergelding -van bewezen 
diensten op te leveren, wordt bij afzonderlijke 
wet voorzien." · 

VIJ-FDE AFDEELING. 

OVERGANGS, E:!:f SLOTBEPALINGEN. 

· 56. Het · pensioen, toe te kennen aan den 
officier, die kracbtens artikel 17 der gewijzigde 
wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 126) 
ui t h et korps zeeofficieren werd afgevoerd en 
in sedentaire betrekking geplaatst, blijft bepaaid 

16* 
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voor elk dienstjaar op een zesti,qste gedeelte 
der bezoldiging, welke op bet tijdstip van 
ontslag uit zijne sedentaire betrekking wordt 
genoten. 
· Niet ·meer dan veertig dienstjaren komen 

in berekening, en in geen geval mag bet pen
sioen,- behoudens de verhoogingen ingevolge 
de artikelen 22, 23 en 26 dezer wet - te boven 
gaan d11t, hetwelk op den bij deze wet gevoeg
den staat voor een kapitein ter zee is aange. 
wezen. 

57. Deze ,vet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen datum. 

Met dat tijdstip vervalt de wet van 28 
Augustus 1851 (Staa/sblad n°. 127), zooals die 
berhaaldelijk werd gewijzigd, onder voorbehoud 
dat zij van kracht blijft: 

1 °. ten aanzien van de tijdelijke pensioenen 
. en onderstanden, oorspronkelijk volgens· die 

wet verleend met <lien verstande, dat van bet 
opnieuw verleenen van pensioen of onderstand 
geen sprake zal kunnen ·zijn in die gevallen, 
waarin de aanvrage tot bet opnieuw bekomen 
van het pensioen of don onderstand niet bij 
Ons is ingediend binnen een jaar n~ bet op
houden v_an het · pensioen of den onderstand, 
laatstelijk toegekend aan hem, door of ten 
wiens behoeve de aanvrage geschiedt ; • 

2°. in de gevallen, voorzien bij de artikelen 
22 en 47 dier wet ten aanzien van militairen, 
die v66r het in werking treden dezer wet den 
dienst bebben verlaten. 

In verband met bet bepaalde bij artikel 41, 
sub 3°., der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad 
n°. 78) blijven de artikelen 19, laatste lid, en 
44bis der biervoren aangehaalde wet van 28 
Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127) gehandbaafd 
ten aanzien van btirgerlijke ambtenaren, die 
v66r 1 Januari 1891 als zoodanig warden aan
gesteld. 

Bij de verdere toepassing der meergemelde 
gewijzigde wet van 28 Augustus 1851 (Staats
blad· n°. 127) worden .de woorden: ,,zonder 
eenige verhooging", voorkomende in hetvierde 
lid van artikel 24 dier wet, als vervallen be
scbouwd. 

Het derde lid van artikel 3 der wet van 1 
April 1875 (Staatsblad n°. 33) vervalt. 

Wij beboudens Ons voor, bij bet uitvaardi
gen van den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel . 5 dezer wet, tevens het 
tijdstip te bepalen, waarop die maatregel in 
werking zal treden. 

58. Deze wet kan worden aangebaald onder 
den titel : ,,Pensioenwet voor de zeemacht 
1902". 

STA.AT van het bed,·ag der pensioenen. 

Rangen, standen (k\assen) en 

betrekkingen. 

Vice-admiraal. 
Scbout-bij-nacht ..... . 

· Kapitein ter zee of kolonel. 
Kapitein-luitenant ter zee of 

luitenant-kolonel · 
Luitenant ter zee der Iste 

klasse of kapitein 
Luitenant ter zee der 2de 

. klasse of eerste-luitenant. 
Luitenant ter zee der 3de 

klasse of tweede-luitenant 
Adjudant onderoflicier 
Sergeant-majoor ... 
Sergeant ·. . . . . . . . . 
Korporaal ....... . 
Matroos der lste en der 2de 

klasse en daarmede gelijk
gestelden. 

Matroos der 3de klasse, licbt
matroos en jongen en daar
mede gelijkgestelden. 

Machinist 
Adjunct-machinist. 
A.dspirant-macbinist (ser-

geant) . . • . . . . . . 
Adspirant-machinist (korpo

raal) . . . . . . 
Adspirant,-machinist (ma-

troos) ....•. 
Oppermachinedrijver. 
Machinedrijver-majoor . . . 
Sergeant-machinedrijver . . 
Korporaal•machinedrijverder 

le kl. . • ..... . 
K?rporaal • machinedrijverder 

1 
2e kl. . . . .- •• ·. . . 

Korporaal-stoker . . . . • 

Bedrag van het 
jaarlijksch 

pensioen van de 

mili- I w'!~d~~ 
tairen. kinde

ren. 

1 3000 I 1 1150 
· 2800 950 

2500 850 

.2300 

1500 

1000 

900 
600 
500 
400 
300 

280 

240 
750 
650 

4,00 

300 

280 
600 
500 
400 

360 

340 

750 

600 

450 

450 
250 
225 
200 
150 

125 

110 
350 
275 

250 
225 
200 

180 

170 

Stoker-olieman . { 
Stoker der le klasse. . 
Stoker der 2e klasse. . 
Stoker der 3e klasse . I 

300 

280 

140 

125 

Hulpstoker . . . , ·. . 
1 Leerling-stoker . . I 

240 110 

WET van den 16den April 1915 (Staatsblad 
n°. 192). 

.A.rtikel 2. 
. Overgangsbepalingen. 

§ a. Het vollepensioensbedrag, zonder verhoo
ging om bijzondere redenen, wordt voor boofd
macbinisten en voor hunne wedp. wen en kinderen 
bepaald respectievelijk op/900 en/400 's jaars. 

Het bepaalde in artikel 26 der wet blijft 
voor boofdmachinisten ongewijzigd van kraeht. 

§ b. Het volle pensioensbedrag, zonder ver
hooging om bijzondere redenen, blijft voor de 
adspirant-macbinisten, die sedert 8 Mei 1913 
tot aan den datum van het in werking treden 
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van deze wet in den stand· van ~atroos zijn gJt. 
pensionneerd, zoomede voor de adspirant-macbi
nisten, die bij bet in werking treden van.deze wit 
den stand van matroos bezitten, zoolang zij ip 
dien stand dienen, bepaald op f 300 's jaars,!I 

§ c. Voor luitenants ter zee der- 3de klas~~ 
en officieren-inacbinist der 3de klasse word-t 
de tijd, gequrend~ welken zij v66r bet i~ 
werking treden van deze wet gediend -bebben 
in de betrekkingen respectievelijk ;van adelborst 
der lste klasse en van boofdmacbinist der lste 
en der 2de klasse of van boofdmachinist, g~
·rekend als te zijn doorgebracbt onderscbeideli
lijk_ in den rang van luitenaut ter zee der 3db 
'k_lasse en van officier-macbinist der 3de klasse. 

§ d. Voor oppermachinedrijvers, machine
drijvers-rnajoor, sergeant machined~ijvers. kor
poraal-machinedrijvers der lste klasse, korpci
raal-machinedrijvers der 2de klasse en korp9r• 
raal-stokers wordt de· tijd, gedurende welke'h 
zij- v66r bet in werking treden van· deze wet 
gediend hebben in de betrekkingen respecti~-

' velijk van opperstoker, stoker-majoor, serge
ant-stoker, korpornal-stoker .der lste klasse, 
korporaal-stoker cler 2de klasse. en: korporaaJ
stoker der 3de klasse, gerekend als te zijil 
doorgebracbt in de rangen respectievelijk van 
oppermachinedrijver, machinedrijver-majoo~, 
sergean t-machinedrijver, korporaal-machin~
drijver der lste klasse, korporaal-machirie
drijver der 2de klasse en korporaal~stoker. 

§ e. De bepalingen van deze wet gelden .niet 
bij de berekening van bet bedrag, waarop voor
loopige -en tijdelijke pensioenen, verleend v66r 
8 Mei 1913, bij_ vervanging of vernieuwi~g 
moeten warden bepaald. '., 

Beboort bij Koninklijk besluit van io Mt· 
1915 (Staatsblad n°. 217). 

Ons bekend, 
· De _Ministe,· van Marine, J. J. RAMBONNEt. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

TEKST VAN DE ,,PEN SIOEN WET VOOR 
:PE LANDMAOHT 1902" " 

( Wet van 9 .funi 1902, Staatsblad n°. 90), 
gewifizigd en aangevuld bij de ·_wette_n van 
6 Juni 1905 (Staatsblad n°. 177), van 
24 Juli 1908 (Staatsb]ad n°. 257), v~n' 
31 October 1912 (Staatsblad n°. 334) b 
van 16 April 1915 (Staatsblad n°. 191). , 

EERSTE AFDEELING. 

V.AN DE PENSIOENEN DER OFFICIEREN, ONDER-
• I 

. OFFICIEREN EN MINDERE MILIT,!1-_IREN. :: 

§ 1. Van het recht op pensioen. 

Art. 1. Ten laste. van den Staat wordt onder 
r: 

ii 
-~: 
t: 

de voorwaarden en naar de regelen, bij deze 
wet gesteld, voortdurend of tijdelijk pensioen 
verleend aan militaihm van de landmacht, uit
ge,mnderd bet personeel der reserve. 

2. Het recht op voortdur~nd pensioen wordt; 
behoudens bet bepaalde bij artikel 18, verkregen: 

1°. ter zake van langdurigen dienst, nader om• 
schreven in artike!" 3 en met het bij dat artikel 
gestelde voorbehoud ; 

2°. ter zake van verwonding of verminking,
tijdens de uitoefening van den militairen dienst 
in, den- strijd bekomen, of veroorzaakt door ge
vorderde of bevolen _militaire diensten, alsook 
ter zake van ziels- of.]ichaamsgebreken, welke 
bet gevolg zijn van verrichtingen of vermoeie
nissen, arm de uitoefening van aen militair~n 
dienst verbonden, of van bijzondere omstandig
heden oftoestanden, die zich bij de uitoefening 
van dezen dienst hebben voorgedaan, - voor 
zoover die verwonding,- verminking, ·ziels- of 
lichaamsgebreken den belangbebber.de tot de 
verdere waarneming van den militairen dienst 
ongeschikt fl:laken ; · 

3°. ter zake van ongeschiktheid v6or de ver
dere waarneniing van den militairen dienst 
uithoofde van verwondihg of verminking, dan· 
we! ziels, of lichaamsgebreken, ·ontstaan .door 
andere oorzaken ·dan onder 2°. vermeld, mits_ 
de ongeschiktheid niet bet gevolg zij ,·a_ri eigen 
moed willige handelingen of van ongeregeld ge
drag en de belangbebbend!l ten minste tien 
jaren iverkelijken die11st hebbe ; 

4°. na eei1 we,·kelijken dienst van ten minste 
tien jaren, wanneer. qe militair ontslagen · is 
omdat l;iij den leeftijd van vijf en vijftig jaren 
had bereikt of overschreden en geacht werd, 
in ve;band met zijn leeftijd voor.de waarneming 
van deri militairen dienst niet meer t!)n voile 
geschikt te zijn ; . 

50_ ~a een werkelijkeii dienst van. ten minste 
vijftien jaren, wanneer de·militair ontslagen is 
ter zake van : 

a: onbekwaamheid.of ongeschiktbeid om in 
den verkregen rang of stand in eenige- betrek
king · bij de landmacht te dienen; -

b. bet eindigen van een dienstverband, voor 
zoover .de vernieuwing daarvan met machti
ging van Onzep Minister van Oorlog is gewei
gerd, mits niet wegens wangedrag, onzedelijk
heid of verregaande nalatigheid in de vervulling 
der dienstplichten; 

60. na een · werkelijken dienst van ten minste 
twintig" jaren voor een officier en van ten niinste 
vijftien jaren voor een ondero:fficier met den 
rang van sergeant (wachtmeester) of eeii hoo
geren rang, wanneer de belanghebbende op zijn 
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verzoek uit den dienst wordt ontslagen onder 
de verplichting, na dat ontslag nog, op den 
voet ·van het bepaalde bij de .,Wet voor het 
reserve-personeel der landmach t 1905" in den 
laatstelijk door hem bekleeden rang of in een 
hoogeren te Onzer beschikking te blijven tot 
hij, wanneer hij officier is, den leeftijd van 55 
of, wanneer hij onderofficier is, dien van 50 
jaren zal hebben bereikt. 
- De vaststell ing van -den bij deze wet bedoel
den werkelijken · dienst geschiedt met inachtne
ming van het bepaalde bij de artikelen 11 en 
12 en bij artikel 13, sub 1°. Het hepaalde 
sub 2°., 4° .. en 5°. van laatstgemeld artikel is 
daar bij niet toepasselijk. · 

3. Onder langdurigen dienst, bedoeld onder 
1°. van artikel 2, wordt verstaan; 

1°. voor officieren, met uitzondering van de 
officieren van gezondheid, militaire apothekers 
en paardenartsen : veertigjarige dienst; 

2°. voor officieren van gezondheid, militaire 
apothekers en paardenartsen, alsmede voor alle 
onderofficiereri en minderen: dertigjari,qe dienst. 

Het recht op pensioen ter zake van lang
durigen dienst wordt geacht niet te bestaan, 
ingeval ontslag is verleend op eigen verzoek: 

a. aan een officier, v66r het bereiken van den 
leeftijd van vijf en vijjtig jaren; 

b, aan een onderofficier met den rang van 
sergeant (wachtmeester) of hoogeren rang;v66r 
het bereiken van den leeftijd van vijftig jaren; 

c. aan een ·korporaal of mindere, v66r het 
bereiken van den leeftijd van vijf en veertig 
jaren. 

4. Recht op tijdelijk pensioen bestaat: 
a. • bij minder dan tien doch ten minste vijf 

jaren werkelijken dienst, ingeval ·van ontslag 
uit den_ dienst om redenen als vermeld in arti
kel 2, sub 30_ en 40_; 

b. bij minder dan vvftien, docb ten minste 
vijf jaren werkelijken dienst, ingeval van ont
slag uit den dienst om redenen, als bedoeld in 
artikel 2, sub 5°. 

Het tijdelijk pensioen wordt·voor niet korter 
dan een jaar en voor niet !anger dan vijfjaren 
toegekend. 

Is het voor korteren .. termijn dan vijf jaren 
toegekend, dan kan het, ingeval de belangheb~ 
bende geheel of ten deele buiten staat wordt 
bevonden om in zijn levensonderhoud te voor
zien, opnieuw eens -of meermalen worden ver
leend, met dien verstande, dat bet-in geen geval 
kan worden genoten over een laugeren da_n den 
gemelden termijn van vijf jaren, eventueel.den 
tijd van schorsinl\" ingevolge artikel 4 7 daar-
onder begrepen. · 

5. Geen pensioen ter zake van verwonding, 
verrninking, ziels- of lichaamsgebreken wordt 
verleend, gewijzigd of verhoogd zonder dat over 
het ontstaan, den aard en de gevolgen van de 
verwonding, verrninking, ziels- of lichaamsge
breken, welke recht geven op pensioen, een 
militair geneeskundig onderzoek heeft plaats 
gehad, naar regelen te stellen bij algerneenen 
maatregel van bestuur. 

Dit militair geneeskundig onderzoek wordt 
eenmaal herhaald op last of met machtiging 
van Onzen Minister van Oorlog of op verzoek 
van den belanghebbende. 

6. Het recht op pensioen gaat verloren: 
a. door ontslag .op eigen aanvrage, wanneer 

deze niet is gegrond op het bepaalde bij artikel 2 ; 
b. voor- een officier, door niet-eervol ontslag 

uit den dienst; 
,c. voor een onderofficier of mindere, in geval 

van ontslag wegens wangedrag, onzedelijkheid 
of verregaande nalatigheid in de vervulling der 
dienstplich ten ; 

d. door verwijdering uit den dienst tijdens 
de militair aan de strengere krijgstucht onder
worpen is; 

e. door veroordeeling tot gevangenisstraf of 
militaire detentie, indien verwijdering uit den 
dienst daarvan het gevolg is. of w·el door ge
lijke veroordeeling na het ontslag van den mili
tair wegens een misdrijf, v66r het ontslag be
gaan,_ indien uit den aard der zaak verwijdering 
uit den dienst daarvan het gevolg zou ge
weest zijn; 

f. door een rechterlijk gewijsde ter. zake van 
desertie, indien verwijdering uit den dienst 
daarvan het gevolg is. 

7. Overgang uit den dienst bij de landmacht 
in een anderen Rijksdienst heeft ten gevolge, 
dat de betrokkene geen recht meer kan doen 
ge.lden op toekenning van pensioen ten laste 
·van bet Departement van Oorlog, volgens 
deze wet. 

Onder o.vergang wordt ve~staan het onmid
dellijk aansluiten van den datum vim ontslag 
uit den militairen dienst aan den datum van 
aanvaarding van den anderen Rijksdienst. 

8. Behoudens het bepaalde bij de artikeleh 
27 en 28 neemt het pensioen aanvang met den 
dag van Ji.et ontslag- uit- den dienst. 

Een tijdelijk opnieuw toe te kennen pensioen 
gaat in met den dag, volgende op dien, waarop 
het vorige heeft opgehonden. 

9. De militair, die bij de landmacht is in 
dienst getreden terwijl hij in het genot was van 
pensioen ter zake van vorigen militairen dienst 
bij zee- of landmacht, wordt bij ·ontslag op-
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. meuw · gepensionneerd; tenzij hij het rec~t op i met Onze vergunning iri vreemden krijgsdienst 
'pensioen niocht ·hebben verloren... · heeft bevonden.. · · 

· Het pensioen wordt alsdan .geregeld naar zijn j • 13. Voor vast~telling · van den bij' de l:ind
geheelen diensttijd. met inachtneming dverigens · i · macht voor. pensioen geldigen. diensttijd·wordt 
van de bepalingen dezer wet. · ; het navolgende in _acht ·genorrien: 

In ·geen geval zal het lil.tere pensioen minder.[ 1°. Niet in aarimerking jrnmt:. 
mogen bedragen :dan het vroeger toegekei1de. ' a .. diensttijd, 'voorafgaande aan 'het tijdstip. 

10:· Miljtliiren· der Iandmacht, die hun recht waarop het ·zestiende levensjaar is vervuld; 
-op pensioen·'volgens deze wet werischen te doen o. de tijd,. gedurende welkeri een officier · op 
geld.en :moeten ·eene aan· Ons· gericli.te aiinv:rage noriactiviteit.'is :geweest'_krachtens het · bepaalde 
-om. pensioen inzenden ·aan het Departenient -bii 6°, van artikel 70.der Bavorderingswet voor 
van· Oorlog. · de landm·a:cht;, , · . . ·· . · · · . 
. -·.Wij behouden Ons voor, een ·milifair p_en- I , c. de, tijd,"in rese~ve: of in het gen_ot van 
t1ioen · te verleenen, ook ·zoi:J.der dat. door herri;' groot 'verlof doorgebrachr ·voor zoover gedu
eene aanvrage werd ingezon'den. / rende dien tijd geen dienst bewezeri is, als,bij 

Het recht op pensioen is verbeurd, wanneer : artikel 11 bedoeld; · 
de b·eJartghebbende het. niet ·biieft doen gelden · d. de, tijd, gedrirende welken de militair'voor 
binnen vijf jareri na ontslag-uit den:dierist.· langer dan een jaar 'met gewoon verlof is ge-

Oi:n :·opnieuw . voor··, toekenning· van tijdelijk .' wee·st; · te,nzij dit verlof verleend werd tot het · 
vensioen in aanmerking te komen moet de be- · verkrijgen van herstel van wonden, ziekten; 
langhebbenda eene aari Ons gerichte aanvrage : ziels- 'of lichaamsgebreken, -in den s_trijd dan 
11.an. het Departement van Oorlog inzenden: wel _bij of. door ,het verrich_ten van militaire' 
binnen zes· maanden na het ei~de ·van den 'ter~' diensten ontstaart; · 
mijn, waarvoor pensioen ·werd•verl~end. Door , e' •.. de tijd, gedurende welken de militair aazi 
het niet tijdig inzenden van de aanvrage gaat • de· strengere krijgstilchf onderwo~pen · is ge~ 
de aanspraak op het verder genot·van tijdelijk weest ; . 
pensioen ve~loren, tenzij door Ons termen wor- · f. de tijd,, gedurende welkeri de militai~, die. 
den gevonden om_vari deze bepaling af te wijken. : tot gevangenisstraf, hechtenis of deientie werd 

, · · veroordeeld, in v~rzekerde bewating:is g~weest, 
§ 2. Van den diensttijd:. uitgezonderd: de· duur van· het· voorloopig •ar-

. 11. Als diensttijd: koint in aanmerking de I r.est, indi~n dit bij' de veroordeeli~g niet in 
tijd 'v66r en na de invoering dezer _wet door- mindering:fa. gebracht van de'.opgelegde.str11f: 

- · gebrach~: .·. · . · g. de tijd, gedur'ende'w:elken de militair deser-
a. in militaire betrekkingeri.bij de landmacht; · teUr i~ geweest; wanneer hij wegens desertie is, 

: b;, in milit_aire·betrekkingen bij de zeemacht; veroor<leeld bij een -~n kracht van gewijsde ge~ -
· c.· in burgerlijke betrekkingen, iri die bij het gaan voimis; of wel wanneer het recht tot straf~ 

loodswezen en als -mindere geilmployeerde, vorderirig te dier zake is te niet gegaan; 
werkinan of bediende, op daggeld werkzaam h . . de :militaire diensttijd~ voorafgegaan· aan 
bij in'richtingen van 's Rijks zee- en landinacht • de hiervoren. onder letter g bedoelde desertie, 
en· bij het Koloniaal 'Etablissement te Am- tenzij'er· in 'de omstaridigheden,. waaronder de 

.sterdam; . desertie plaats had, .of in het gedrag van den 
d. in militaire en burgerlijke ·betrekkingeri betrokkene • gedureride .zijn lateren diensttijd 

in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloriien door Ons termen zijn gevonderi om het hier 
~n .in· die, welke hier te lande ten Iaste' van de bepaalde niet te doen-toepassen. · 
kokmiale · geldniiddelen zijn of zullen worden 20; Dubbel wordt geteld: 
tngesteld; , a. de tijd van .-verblijf ii:J. -actieven dienst in 

niits de diensten, in , die bet~ekkingen. be- •~ Rijks ov:erzeesche · bezittingen ·en kolonjen·; -
wezeri, naar de daa1woor geldende regelen, aan- i b. de tijd van verblij£ in actieven <lienst tus< 
spraak,geven op pensioen of gagernent en riiet schen de keerkringen buiten ·'s Rijks overzee

_reeds. met:yoortdurend ponsioen,of gagemerit · sche bezittingeri-.en:koloiiien;. 
zijn .;,:ergolden. · · · c. de tijd-der heen~·en der. terugreis·vari mi-· 
, 12. Als diensttijd bij de landmacht komt ook litairen, tiiti::ezoriden tc,t - liet verrichten van 
in aanmerking: · 
, a . . dienst bij de mobiele schutterijen ;· . 
. b, -de- tfi v:an · krijgsgevangensehap; 

c. de: tijd; gedurende· welken een officier zich I 
,1 
y 

ii 
" ii 
li 

'diensten als orider a' en b bedoeld, indien• die 
diensten langer dan, een half jaar .. hebben ge~ 
duurd. 
• 3°. Het dtibbel-tellen .van diens_ttijd ;wordt 
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niet toegelaten, waar hat geldt diensttijd, be-_ 
doeld in artikel 12, sub b .en c. 

4°. V oor oflicieren van gezondheid, mili ta ire 
apotbekers en· paardenartsen, alsmede voor 
militairen beneden den rang van of!icier, wordt 
de diensttijd, -doorgebracbt in betrekkingen, 
bedoeld onder c van artikel 11, en in ourger
lijke betrekkingen, bedoeld onder d van dat 
artikel, voor drie vierden· berekend. 

5°. Indien het eindcijfer van den diensttijd 
een gedeelte van eene maand opl~vert, wordt 

· daarvoor eene gebeele maand gesteld. 
14. _ Wanneer troepen der landmacbt op 

voet van oorlog zijn geweest en aan krijgs
verrichtingen hebben deelgenomim, mits niet 
in 's Rijks overzeesche bezi ttingen en kolonien 
of tusscben de keerkringen buiten die bezit
tingen en kolonien, wordt door Ons na afloop 

, van die krijgsverriehtingen bepaald, of en 
voor welk tijdsverloop de diensttijd van den 
tot die troepen beboord hebbenden militair voor 
het pensioen dubbel zal worden geteld. 

Dubbel-tellen van diensttijd kracbtens dit 
artikel vervalt voor elk tijdsverloop, waarop 
het bepaalde bij artikel 13, sub 2°., toepasse
lijk mocht zijn. 

§ 3. . Van het pe11sioensbedrag. 

15. Het volle pensioensbedrag; zonder ver
hooging. om bijzondere redenen, is voor elken 
rang ·of stand aangegeven op den bij deze wet 
gevoegden staat. 

De sommen, op dezen staat gebracht, dienen 
ook tot maatstaf van berekening voor niet in 
dien sta·at genoemde betrekkingen bij de land
macht, waaraan door Ons bij beslu1t een mili
taire rang of stand den wel gelijkstelling met 
zoodanigen rang of stand is verbonden. 

16. De regeling van_ bet, pensioen geschiedt 
naar den rang of stand, laatstelijk door den 
betrokkene bekleed : 

a. indien bij den rang heeft bekleed gedu
rende de laatste twee jaren werkelijken dienst; 

b. in Je gevallen, vermeld onder 2°. van 
artikel 2; 

c. indien hij, of!icier zijnde, als zoodanig 
geen twee jaren-werkelijken dienst telt en niet 
werd bevorderd ; 

d. indien' bij, militair beneden den rang van 
officier zijnde, in zijne betrekking laatstelijk 
den laagsten rang of stand bekleedde; · 

e. indien bij, verlaagd of bij administratieven 
maatregel teruggesteld zi,inde, den dienst ver
laat binnen twee jar.en na het tijdstip van 
ingang der verlaging of terugstelling. 

Jn ander_e gevallen wordt het pensioen ge-

regeld naar den onmiddellijk voorafgaanden 
lageren rang of stand, door den betrokkene 
werkelijk bekleed. 

Titulaire rangen komen voor de pensioens-
berekening niet in aanmerking. · 

17. Het voile pensioensbedrag wordt toege
kend ter zake van langdurigen dienst, ver
meld sub 1°. van artikel 2 en nader omschre
ven in artikel 3. 

18. In de gevallen, vermeld sub 2°. van 
artikel 2, wordt toegekeild : 

a. indien de bekomen verwonding; vermin-· 
king, ziels- of- lichaamsgebreken den betrok
kene voor altijd buiten staat: stellen om in zijn 
levensonderhoud te voorzien: het voile pensi-

-oensbedrag ; 
b. indien zij hem niet buiten staat stellen 

om in zijn levensonderboud te. voorzien : drie 
vierde gedeelten vap het volle pensioensbedrag 
of zooveel meer als hem naar eene berekening· 
in evenredigheid van zijne dienstjaren op den 
voet van het bepaalde bij de artikelen 19 en 
20 zou toekomen ; 

c. indien zij hem tijdelijk buiten staat stellen 
om in zijn levensonderhoud te voornien : voor
loopig het volle pensioensbedrag, tenzij hij het 
voor pensioen ter zake van langdurigen dfonst 
gevorderde aantal dienstjaren mocbt h!')bben 
bereikt, in welk geval hem bet pensioen al 
dadelijk op den· voet vari. bet bepaalde sub a 
zal worden toegekend. 

Het voorloopig te verleenen pensioensbedrag 
wordt aanvankelijk toegekend voor een jam· 
en zal daarna, zoolang de belanghebbende nog 
niet verkeert in een der gevallen, sub a en b
vermeld, bij her haling, doch niet meer · dan 
vier malen, ·voor gelijken tijd worden toege
staan. 

Na verloop van vijf jaren wordt het pensi
oen niet weder voorloopig verleend. De be
trokkene wordt alsdan geacht te verkeeren in 
bet geval onder a, 'tenzij blijke dat bet· geval 
onder b aanwezig is. 

19. In de gevallen, ve·rmeld onder 30,, 40,, 

5°. en 6°. van artikel 2, wordt bet pensioen be
rekend naar het aantal dienstjaren, op de wijze 
als, omschreven in artikel 20. 

20. Indien bet pensioensbedrag ingevolge 
artikel "19 moet worden geregeld naar den 
diensttijd, wordt voor elk dienstjaar toegekend: 

a. aan de onder 1°. van artikel 3 vermelde 
oflicieren, een veertigste gedeel te van bet volle 
bedrag, bij artikel 15 bedoeld ; 

b. aan de of!icieren en militairen beneden 
dien rang, onder 2°. van artikel 3 vermeld, 
een derliqste gedeelte van dat voile bedrag 
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_ Bij deze regeling wordt echter in geen geval 
minder dan de de he/ft van het volle bedrag 
toegckend. · - -

_ 21. Het volgens de regelen dezer wet toe te· 
kennen pensioen wordt voor oflicieren, die 
tevens als hoofd van een Departement van Al
gemeen Bestuur zijn werkzaam geweest, ver
meerderd met het bedrag van het pensioen, 
waarop zij bij het nederleggen van genoemde 
betrekking, ter zake van in die betrekking be
wezen diensten, volgens de ten deze toepasse-
lijke wet tot regeling van de pensioenen der 
burgerlijke ambtenaren aanspraak hadden ver
kregen, met dien verstande, dat cle tijd, in die 
betrekking doorgebracht, niet geldt als mili
taire diensttijd en dat het pensioen voor de ge

_ za\nenlijke diensten de som van vie_r duizend 
_qn/den niet kan overschrijden, tenzij cle over• 
schrijding voortspruit uit het bepaalde bij de 
artikelen 22, 23 en 25 clezer wet. · 
_ 22. Het overeenkomstig artikel· 18 toe te 
kennen pensioensbedrag · wordt met een vie1·de 

gedeelte vari het bij artikel 15 bedoelde volle 
pensioensbedrag vermeerderd, wunneer de ver
wonding, verminking en ziels- of lichaamsge
breken, bij artikel 2 onder 2°. bedoeld, het ver
lies of het ·geheel en onherstelbaar gemis van 
het gebruik van een der leclematen (hanclen of 
voeten) ten gevolge hebben gehad of een toe
stand hebben doen 011tstaan, r,;et zooclanig ver
lies of gemis gelijk te stellen. 

Hebben omstandigheden als bij het vorig lid 
bedoeld, het verlies of het geheel en onherstel
baar gemis van het gebruik van twee of nieer 
ledematen (handen of voeten), dan wel het ge
heel en onherstelbaar verlies van het geziehts
vermogen in ·beide oogen of onherstelbare -
krankzinnigheid ten gevolge gehad, of hebben 
zij een toestand doen ontstaan, met zoodanig 
verlies of gemis dan wel met onherstelbare 
krankzinnigheld gelijk te stellen, clan wordt 
het overeenkorustig artikel 18 toe te kennen 
pensioensbedrag verrneerclerd met de helft van 
het volle pensioensbedrag._ 

23. De militair, die· niett'!genstaande het 
verlies of het onherstelbaar gemis van het ge
bruik van een of meer ledematen, ontstaan op 
de wijzc bij artikel 2, onder 20. bedoeld, blijft 
voortdienen, ontvangt wanneer hij later_ vol
gens-deze wet wordt gepensionneerd, boven het 
bedrag waarop hij alsdan recht heeft, eene ver
hooging ten bedrage van een vierde gedeelte of 
van de-helft van bet voUe pensioensbedrag, bij 
deze wet vastgesteld voor den rang of stand, 
door hem bekleed tijdens hij de verwonding, 
verminking of gebreken heeft bekomen, door 

welke gemeld verlies of gem is is veroorzaakt. 
24. De oflicier beneden den rang van hoofd

oflicier, alsmede de ~nderoflicier of korporaal, 
die in den rang, naar welken zijn pensioen moet 
worden berekend, een werkelijken dienst van 
zes jaren telt, erlangt boven het pensioen, 
waarop hij volgens vorige artikelen, met uit
zonderin'g - van de artikelen 22 ·en 23, recht 
heeft, eene verhooging, bedragende: 

voor den kapitein, een zesde gedeelte van dat 
pensioen en voor de 9verigen een tiende ge
deelte van dat pensioen. 

Voor elk jaar werkelijken dienst, dat hij 
!anger denzelfden rang heeft bekleed, worclt 
het pensioen nog verhoogd : 

v.oo·r den kapitein met een zes en dertigste 
dee! en voor de overigen met een zesti_qste deel, 
met" dien verstande, dat de !!;eheele verhooging 
over niet meer dan twaalf jaren wordt verleend 
en derhal ve niet meer bedraagt clan respectie
velijk een derde of een vijfde gedeel te van het 
pensioen. 
. Ingeval- hij bij zijne pensionneering een hoo
geren rang bekleedt dan dien, waarnaar het 
pensioen moet worden geregeld, wordt de tijd 
van wer)rnlijken dienst, door hem in dien hoo
geren rang doorgebracht, gerekend bij de jaren, 
welke krach,tens dit artikel recht geven op ver
hooging van .he·t pensioen. 
_ Zou hij volgens de bepalingen van dit urtikel 
recht hebben gehad op_l10oger pensioensbedrag, 
ind.ien hij tot op het tijdstip van zijn ontslag 
uit den dienst in een vroeger door hem be
kleeden lageren rang ware blijven voortdienen, 
dan zal - met· afwijking in zooverre van arti
kel 16 dezer wet - hem dat hoogere bedrag 
warden toegekend. 

De berekening geschiedt bij voile jaren. 
Levert het eindcijfer een ged·eelte van een jaar 
op, clan wordt dit gedeelte verwaarloosd. 

Dit artikel is ook van toepassing wanneer 
het pensioen van een hoofdoflicier moet ge
regeld warden naar den maatstaf, vastgesteld 
-voor een· oflicier beneden dien rang. 

25. Het volgens de vorige artikelen berekend 
pensioensbedrag wordt verhoogd voor elk jaar 

· verblijf i_n militairen dienst, als bedoeld-bij het 
bep11alde onder 2°. van artikel 13: 
. voor oflicierep met vijf en zeventi_q g,dden ; 

v-oor opzichters en hoofdopzichters van for
tificatien met acht en twintig _gulden; 

voor de overige onderoflicieren boven den 
rang van korporaal met vijf en twinti_q qulden; 
- voor korporaals en mili tairen beneden dien 
rang met vijftien ._gulden. · 

Bij de berekening van den duur van dit ver-
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blijf worden gedeelten van jaren bijeengeteld 
en wordt, indien het aldus verkregen eind
cijfer · met de helft of een grooter gedeel te van 
een jaar sluit, voor dat gedeelte een geheel jaar 
toegekend. Voor een kleiner gedeelte wordt 
niets genoten. 

Het dubbel-tellen van den diensttijd is hierbij 
uitgesloten. ' 

De verhooging, in dit artikel bedoeld, wordt 
toegekend naar den rang of stand, volgens wel
ken het pensioen moet worden geregeld. 

26. Het ~ijdelijk pensioen, bedoeld in arti
kel 4 onder a en b wordt berekend naar het 
aantal · dienstjaren, op de wijze als omschreven 
in artikel 20, eerste lid, met dien. verstande: 

a. dat bij minderen diensttijd dan tien jaren 
de berekening geschiedt alsof de belangheb
bende dit aantal dienstjaren voor pensioen in 
rekening kon brengen; · 

b. dat ook ten aanzien van dit pensioen toe
passelijk is het bepaalde bij de artikelen 24 
en 25. 
· 27. Ingeval ter zalre van verwondin·g, ver
minking,' ziels- of licha.amsgebreken, als be~ 
doeld bij artikel 2, onder 2°., pensioen ·werd 
toegekend en die verwonding, verminking of 
gebreken den gepensionneerde later, mits niet 
door eigen toedoen, in een toestand brengen, 
die, had hij reeds bij de pensionneering bestaan, 
recht zou hebben gegeven op een hooger 11en
sioen dan verleend werd, dan wordt de belang
hebbende alsnog in het genot gesteld van· dat 
hoogere pensioen, mits de daartoe aan Ons te 
richten aanvrage ·binnen vijf jaren na het ver
laten van den dienst aan het Departement van 
Oorlog zij ingezonden. 

Die verl,J.ooging gaat in met den dag, waarop 
de aanvrage bij gemeld Departement werd ont
vangen. 
, 28. Wanneer ecn militair zonder toekenning 

van pensioen of zonder erkenning van het recht 
op pensioen uit den diens~ is ontslagen, hoewel 

, hij recht op pensioen kon doen gelden, of wan
neer een militair, buiten bet geval bij artikel 27 
v'oorzien, recbt kan ·doen gelden op een antler· 
of een hooger pensioen dan hem werd ver
leend, - wordt hij alsnog in het genot' van het 
hem toekomend pensioen of hooger pensioen ge
steld, mits de daartoe aan Ons. te richten aan-. 
vrage aan het Departement van Oorlog zij·in
gezonderi · binnen vijf jaren na het verlaten v·an 
den dienst. 

Is de aanvrage ontvangen binnen een jaar na 
den dag van het ontslag, dan neemt bet pen
sioen of de verhooging aanvang•met dien dag. 
In alle andere gevallen gaat het pensioen of de 

verhooging in met den dag, waarop de aan
vrage bij gemeld Dapa~tement werd ontv'angen. 

28bis. Wij behouden Ons voor, de na 8 Mei 
1913 wegens langdurigen dienst gepensionneer
den beneden den rang van officier, die jonger 
dan zesti_q jaren zijn, in tijden van ourldg, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan, 
digheden op te roepen, om, na daartoe geschikt 
te zijn -bevonden, in den rang of stand, bij 
hunne pensionneering bekleed, weder in· dienst 
te worden gesteld. 

Het pensioen van hem, die, zorider geldige 
redenen, ter beoordeeling van Onzen Minister 
van Oorlog, aan die oproeping niet voldoet, of 
zich aan de wederindienststelling on ttrekt, 
wordt, op 1iitspraak van dien Minister tijdelijk 
geschorst. ' 

Deze schorsing neemt aanvarig met den dag, 
waarop de gepensionneerde voor den dienst had 
moeten opkomen en niet is verscherien ; zij 
eindigt met den dag, wsarop de gepension
neerden, die aan de oproeping hebben voldaan, 
bij algemeenen maatre'gel van bestimr, van 
hunne verplichting tot den dienst worden ont
slagen. 

Overgangsbepaling. 

29. Wanneer· aan een militair, als·zoodanig 
bij de landmacht dienende bij bet in werking 
treden van·deze wet, bij pensionneering volgens 
vorenstaande bepalingen een pensioen tot lager 
bedrag zou moeteri worden 'toegekend; dan dat 
waarvoor hij volgens de bij de invoering dezer wet· 
buiten werking tredende pensioensbepalingen 
in aanmerking. zou gekomen zijn, ·zal bet pen
sioen hem worden toegekend tot een bedrag, 
als hem volgens laatstbedoelde bepalingen zou 
verleend zijn. 

TWEEDE AFDEELING. 

VAN DEN ONDERSTAND AAN OFFICIEREN .. , 

30. Indien een officier, op wien het bepaalde 
bij 30; van artikel 39 der Bevorderingswet voor 
de landmacht wordt toegepast, niet in staat is 
om in zijn levensonderboud te voorzien, of wan
neer een officier, met toepassing van een of 
meer der bepalingen van artikel 42 dierzelfde 
wet, niet-eervol' uit den dienst wordt ontslagen 
en er volgens het te zijnen aanzien uitgebracht 
advies of naar Ons gevoelen, bij de redenen tot 
entslag verzachtende omstandigheden aanwezig 
zijn; wordt hem ·bij het ontslag; tot levensonder
houd, een voortdurende of 'tijdelijke onderstand 
verleend. 

Een voortdurende onderstand wordt toegekend 
wanneer de officier ten minste vijftien jaren 
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werkelijken dieiist heeft. Bij korteren· dienst
tijd wordt een tijd~lijke onderstand 'toegekend. 

·Het bedrag van den onderstand wo~dt :naar. 
beyind. van ·zaken bepaald, doch zal ninimer te 
boven gaan .de he/ft van het pensioen, zonder 
verhoogingen, dat de lietrokken officier ,zou 
ontvangen naar eene berekening· volg-eris zijn· 
laatsten· rang ._ en het aantal. zijner vooJ pe:ri'. 

!1volgende op dien waarop de bezoldiging _van 
!1den echtgerioot ophoildt. • · . · • · · 
!I Ingeval aeze . t~r iake _ va~ iri dim . strijd .. 
!:of in .an door gevordeide·of bevolen•dieristver
ilrichting :bekomen verwonding, verminking, . 
i!ziels- of lichaamsgeljrek>reeds in het genot van 
;:pensioen gesteld. was, Iieemt·het pensioen der 
i/weduwe aanvang met de11 dag, ':'olgende ·op . 
;-dien: waarop ·het_ pensioen van haren· echtge-- · 
'noot heeft .opgehciuden: · · - · . -· · : 

· sioen geldende dienstjaren, waarbij;'indien hij 
niinde~ dan· de helft ·van het getal dienstjaren 

· telt, gevorderd om ·pensi~e~ ter zake vari lang
durjgen dienst te kunnen doen gelden; die helft 

· iils_ mfoiiµrim _zal ·Worden aa,ngenomen .. · 
Tijdel-i[jke ondetstand wordt ver leerid 

// Wanneer:de tot Ons--te rich~en_aa~vra~e tot:, 
i:het bekomen van· weduwe-pens10en met bmnen· 
:iee'n jaar nadat het recb'.t daarop i~ .v:erkf~ge~/ 

voor )faan·het Departemeµt van Oorlog-is ingezonden; . 
;tgaat het p;nsioen _eerst in inet het·kwartaal;. 
-':volgende op dat·waarin ·ae aanvrage.is gedaari. 

een jaar en houdt ·daarna op. · 

DERDE AFDEELING .. 
Wanneer· de -aanvrage niet binnen·vijf jaren 

V_,A:N,_DE 1'.ENSIOENEN DER WEDUWE~ EN (nadat op het. pensioen recht is verkregeni 
•KINDEREN. ii mocht zijn ingediend, vervalt alle recht- op 

,··31.' Ten laste van.den Staat wordt, onder de iiweduweapensi6eri. . 
vo.orwaarden en naar de regelen bij deze wet I! · .'Bij hertrouwen houdt het pensioen op 'met
gl)steld, pensioen terleend 'aan de weduwen en ).:den d~g, waarop het huwelijk is voltrokken. 
kinderen van de bij aitikel 1 bedoelde ~ili0 ., 35. · Warineer· de· militair; die op .een ··der· 
tairen der landmacht, de tijdelijke . officieren ;: wijzen, ·bij artikel · 8-2 ver~eld, ·het leve~-.heel't0 

van: ~ezondheid en de tijdelijke militaire apo- . :, verloreri, geene weduwe · achterlaat,_ maar een .. 
· thekers· daaronder begrepen. ': of meer kinderen, die uit een ·v66r het ontstaari- · 
· 32·. Eene weduwe h~eft .recht' ·op· pensioen · • der bij evengemeld artikel omschreven omstan
ingeval haar echtgenoot in den strijd of ih en ' digheden voltrokken wettig huwelijk geboren
door gevorderde of bevoleri dienstverrichtirigen , zijn, of .v66r dat'tijdstip werden gewettigd; dan 
het leven heeft verloren, dan wel aan de on- wordt aan·datkind·ofdiekinderen,zoolang.zij. 
middellijke gevolgen van verwonding, vermin- , beneden d~n ouderdom van -achttien _jar,_en en 
king, ziels- · of· lichaamsgebrek'en als ·bedoeld_ ' ongehuwd zijn en: den Staat niet • op ahdere 
sub 2° .. vap ~artikal 2, binnen een jaar na het : wijze in- hun onderhoud. voorziet, een pensioen' 
·ontsiai:m daar~an is overlederi, niits heLh~we- verleend tot gelijk bedrag als' dat, hetwelk aari. 
lijk niet ·na dat ontstaim ziJ volt'rokk:en, ; de wedu:we zou zijri toegekend .. 

Van·· den. terinijn van eeri 'jaar, bij -h.et vorige · Z_oodra een. der kiiideren ophoud.t gerechtigd 
lid bedoeld, wordt alleen dan afgeweken, i:r;idien i'te zij:il tot pensioen, gaat zijn aandeel over op· 
uit · een met rede:iien omkleed, getuigschrift van I de overblijvende daarop rechthebbende kin-
een geneeskundige -~ waarvan, z~o mogelijk de i deren, · · 
inhoua··door _hem orider eede voor den kanton-' . Op .het pen'sioen der kinderen zijn-ook,de be-
rechter zijher woonplaats zal zijn bevestigd - palingen .van·· het eerste; tw.eede, derde ell'-·· 

. duidelijk blijkt, a·at de .. dood· het onmiddellijk , vierde lid van artikel 34 van toepassing. , 
g~yolg was ::v·an een vroeger bekomen Vllrwon- 36. Aan de vrouw ·of wettige en gewettigde 
di~g •. vermi.nking, ziels- ·of lichaamsgebrek, als kirideren van •een mil_itair kan tijd'eli;jk een pen-· 
waa'ryan hiervoren Sprake is. ' sioeri worden .verlee'nd · in bet geval, ga~ :haar 
· De- bij het vorige lid:bedoel.de afwijking is echtgerioot-of :hun vader bij de uitvoering van 
echter-niet',geoorloofd ten behoeve· van wea.u- ei:ine- gevorderde of·bevolen dien_stverrichting 

· wen :'van reeds uit den, dienst ontslagen _rriili- iJ verrnist geraakt., · 
tairen, indien _het civei-lijden van den echtge- ·Het. bedrag-van µit pensioen zal·gelijk_zijn 
noot ·niet- plaats. had binnen' vijf jaren, nadat; aan·· het -bedrag- van het. pensioen," waarop_de; 
_deze den diehst verliet ... · . . weduwe of de kinderen bij het ov_erlijde:ri_.van 

33., .Het· bed'rag · van het -weduwe-pensioen • haren echtgenoot of )mnnen ·vad!Jr-recht moch- · 
is aangewezen·op den bij deze wet behoorenden _ten :hebben:, · · · 
staat. . : ·. · · · . · De bepalingen betr.effende de overige_pensi
;· 34., Behoudens het hieronder bepaalde neemt ·oenen, bij deze af<leeling· bedoeld, z!jn opk op 
het weduwe-pensioen aanvang ·met den dag, di_t pensioen toep~sselijk. ' 
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37. Bijaldien eene weduwe, die in het genot 
is van een weduwe:pensioen, een huwelijk aan
·gaat, of wanneer eene weduwe, gepensionne~rd 
of op weduwe-pensioen recht hebbende, is over
leden en een of meer kinderen aanwezig zijn, 
geboren uit een wettig huwelijk van of gewet
tigd door hem, die op een der wijzen, bij arti
kel 32 omschreven, het leven·heeft verloren, 
wordt aan dat kbd of die kinderen, onder 
dezelfde voorwaardelijke bepalingen en op den
zelfden voet als in artikel 35 zijn vastgesteld, 
het daarbij bepaalde pensioen toegelegd, met 
ingang van den dag, waarop het weduwe-pen, 
sioen of d~ bezoldiging heeft opgehouden. · 

38. Ingeval de niilitair, die-op e~~ van de bij 
artikel 32 · omschreven wijzen het leven heeft 
verloren, behalve eene weduwe ook een of 
meer kinderen achterlaat, die ·door hem in 
vroeger huwelijk verwekt of v66r het ·aangaan 
van het laatste huwelijk gewettigd zijn, dan 
wordt het. aan de weduwe toe te kennen pen
sioen, zoolang dat kind of die kinderen in de 
omstand_igheden verkeeren, op grond. waarvan 
zij kraclitens de bij artikel 35 vastgestelde be
palingen op pensioen aanspraak hebben, op 
naam en ten behoeve van de weduwe voor de 
eene helft, en van gemeld kind of voormelde 
kinderen voor de wederhelft verleend. 

Van den dag dat bet kind of de kinderen 
ophouden op pensioen aanspraak te hebben, 
wordt de weduwe ook in het genot van de 
tweede helft van het pensi?en gesteld. 
· Bij overlijdeil van de weduwe, of wanneer 
zij in het huwelijk treedt, gaat de door haar 
genoten helft op voormeld kind of de voormel
·de kinderen over, voor zoover zij krachtens 
de bij artikel 35 vastgestelde bepalingen nog . 
op pensioen recht hebben. 

Mochten er echter een of meer kinderen 
aanwezig zijn. voortgesproten uit haar huwe
lijk met den in het eerste lid van dit artikel 
bedoelden militair, dan wel bij of tijdens het 
huwelijk gewettigd, dan gaan hare rechten 
op daze kinderen over. . 

De in het voorgaande lid bedoeide kinderen 
treden ook in het genot va:n de pensioenshelft, 
aan de in het eerste,. tweede en derde lid van 
dit artikel bedoelde kinderen verleend, wanneer 
voor dezen dat genot ophoudt na het her
trouwen of het overlijden van de weduwe buns 
vaders. 

Zoodra een ·der in dit artikel bedoelde kin
deren ophoudt gerechtigd te zijn tot pensioen, 
gaat zijn aandeel over op de overblijvende 
daarop recbt bebbende kinderen. 

39. Eene weduwe, .na bertrouwen opnieuw 

weduwe geworden en, krachtens haar tweede 
of nader buwelijk, . tot •Rijkspensioen niet of 
·tot minder bedr!!g gerecbtigd, treedt weder in 
het genot van haar vorig pensioen. De ingang 
daarvan wordt, beboudens het voorgeschrevene 
in I).et derde en vierde lid van artikel 34-, 
bepaald · op den dag, volgende op dien waarop 
haar laatste echtgenoot is gestorven of waarop
later bet Rijks~raktement· of pensioen, waarvan 
hij in bet genot mocbt zijn geweest, . beeft. 
opgebouden. 

De bepaling van het vorige lid geldt ook 
voor de weduwe,: wier nader hJ!.welijk op haar- . 
verzoek· door echtscbeiding is ontbonden. Het. 
vorige pensioen gaat dan in 'met den dag, 
waarop de echtsche,iding tot stand is gekomen. 

Ingeval er een of meer kinderen uit vroeger
huwelijk, krachtens artikel 37 in het genot 
zijn van pensioen, wordt de weduwe niet 
eerder in haar vorig pensioen hersteld dan 
met den dag, volgende op dien waarop het 
pensioen, a~n · dat kind of die kinderen ioege
kend, geheel heeft opgehouden. 

40. Bij het overlijden van een militair, 
wiens huwelijk door echtscbeiding ontbqnden 
is, worden de wettige en_gewettigde kinderen, 
met betrekking tot de aanspraak op pensioen, 
met ouder.looze kind-eren gelijk gesteld. · · 

41. Wanneer de in de derde afdeeling dezer 
wet bedoelde personen aanspraak op hooger 
pensioen mocbten kunnen doen gelden dan 
aan hen is verleend, worderi zij alsnog in 
het genot van dat hooger pensioen gesteld, 

. mits de aanvrage daartoe, welke aan Ons 
gericbt moet zijn, binnen den. tijd van een 
jaar nadat het · pensioen is aangevangen, aan 
het Departement van Oorlog zij ingezonden. 

Die verhooging gaat in met den dag, waarop 
de aanvra~g bij. het Departe~ent van Oorlog 
is ontvangen. 

VIERDE -AFDEELING. 

ALGE~1EENE BEP A LING EN. BETREFFENDE DE: 

:PENSIOENEN EN ONDERST.ANDEN. 

42. De pensioenen, alsmede de onderstanden, 
worden, op voordracht van Onzen Minister
van Oorlog, ·door Ons _toegekend. 

Van de .gronden, waarop het pensioen of de 
onderstand wordt verleend, en van de toe
passelijke wetsbepalingen, wordt in Ons besluit 
melding gemaakt. 

Van Onze besluiten wordt, voor zoover de 
pensioenen der officieren betreft, in de .Staats
courant opgave gedaan met vermelding van 
naam en rang van den gepensionneerde, het 
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bedrag van het pensioen en van de toegepaste 
wets bepalingen. · 

Jaarlijks wordt, bij de indiening. der be
grooting van Staatsuitgaven, aan de Staten
Generaal eene lijst overgelegd van a:~ sedert 
9-e indiening der vorige. begrooting verleende 
pensioenen en onderstanden. 

Die lijst bevat : 
a. de namen der gepensionneerden of on

derstand genietenden ; 
b. hun ouderdom, woonplaats en laatsten 

rang, stand· of betrekking; 
c. de gronden, waarop het pensioen of de 

onderstand is verleend ; 
d. de artikelen der wet, krachtens welke het 

pensioen of de onderstand is toegekend ; 
· . e. het bedrag· · van het perisio.en of den on
derstand. 

43. De pensioenen, met bijberekening van 
de verhoogingen, alsmede de onderstanden, 
worden in volle guldens verleend. 

Onderdeelen van een gulden komen daarbjj 
voor een gulden in berekening. · · 

44.- De pensioenen en onderstanden worden, 
behoud~ns het bepaalde bij het volgetide lid, 
op naam van den belanghebbende ingeschreven 
in het Grootboek der pensioenen. Van die 
inschrijving · wordt een bewijs 11i tg«ireikt. · 

De tijdelijke · pensioenen en onderstanden·, 
alsmede de pensioenen ingevolge artikel 18 
sub c voorloopig tot h~t volle bedrag toege
kend, worden niet in gemeld Grootboek inge
schreven. De belanghebbende bekomt wegens 
de toekenning daarvan eene beschikking van 
Onzen Minister van Oorlog. 

De uitbetaling van de pensioenen en onder
standen geschiedt volgens door Ons te stellen 
regelen. 

45. Bij overlijden van den titularis wordt 
het pensioen of de onderstand uitbetaald tot 
het einde van het kwartaal, waarin het over-
lijden heeft plaats gehad. · 

46. De termijnen van een pensioen of 
onderstand, welke niet zijn ingevorderd binnen 
een jaar na· den eersten. dag der betaalbaar
stelling, worden niet meer uitbetaald. 

Is de invordering achterwege gebleven ge
'durende vijf achtereenvolgende jaren, dan is 
het pensioen of de onderstand vervallen. 

Wij behouden Ons voor, de titularissen, die 
dit mochten, verzoeken, in het genot van hun 

· vervallen pensioen of onderstand te herstellen. 
,Dit genot zal alsdan ingaan met het kwartaal, 
volgende op dat waarin -het verzoek gedaan is. 

47.· Een gepensionneerde of onderstand ge
nietende, die is veroordeeld tot gevangenisstraf 

van drie maanden, tot hechtenis van drie 
,maanden, tot plaatsing ,in eene Rijkswerkin • 
richting, of tot eenige zwaardere straf, mist 
gedurende den tijd, dat hij zijne straf onder
gaat of zich door de vlucht aan de tennitvoer
legging van het vonnis · onttr.ekt. het genot 
_van pensioen of onderstand: 

Wij behouden Ons voor, daartoe termen 
vindende, gedurende dien tijd over het pensi
oen of den onderstand van den veroordeelde 
ten -behoeve van zijne vrouw, zijne minder
jarige afstammelingen in de reehte linie of 
zijne bloedverwanten in de opgaande Hnie te 
beschikken. 

Wij behouden Ons tevens voor, om, voor 
zoover van de bevoegdheid in het v:orige lid 
bedoeld; geen gebruik is gemaakt, hem, die 
,uit- de gevangenis of 'Rijkswerkinrichting is 
·ontslagen, in het genot te stellen van eene 
uitkeering tot een bedrag, dat de· helft' van 
het jaarlijkscl;i bedrag van het pensioen of den 
onderstand niet te bo_ven gaat; 

48. Het pensioen en de onderstand vervallen, 
· wanneer de titularis : 

a. naturalisatie in een vreemd land of 
vreemden adeldom aanneemt; 

b. buiten Onze toestemming zich in vreemden 
· krijgsdienst begeeft of een: ordeteeken, titel, 
rang, waardigheid of openbare bediening aan
neemt, welke door eene vreemde mogendheid 
·of regeering is verleend of opgedragen; 

c. in het genot is van pensioen volgens 
artikel 2, 6°., dezer wet, en hij als reserve-of
_ficier niet-eervol wordt ontslagen op een der 
gronden, genoemd bij artikel 39 der wet voor 
het restirve-personeel der landmacht 1905. 

49, Met Onze toestemming kan het pensioen 
of de onderstand, geheel of gedeeltelijk, met 
militair. traktement of eenige andere aan den 
militairen dienst v_erbonden belooning warden 

· genoten. 
Wanneer die toestemming niet verkregen is, 

houdt het pensioen of de onderstand op met 
den· dag, voorafgaande aan dien waarop het 
militair traktement of de militaire. belooning 
aanvang heeft genornen. 
· Bij het· later ophouden van het militair 
.traktement of de militaire belooni_ng wordt de 
titularis in het genot van het pensioen of den 
onderstand hersteld, tenzij er termen · bestaan 
'om hem een hooger. pensioen te verleenen, of 
hij het recht · op pensioen of onderstand mocht 
·hebben verloren. · ' 

50. Het pensioen en de onderstand warden 
in hun geheel gelijktijdig_genoten met de soldij 

· en de toelage, verbonden aan de Militaire 



1915 10 MEI. 254 

Willemsorde en a:m de benoeming tot Broeder 
_der Orde van den Nederlandschen Leeuw. 

51. De pensioenen en onderstanden zijn 
onvervreemdbaar. 

De _titularis kan d!!-arover op ~eenerlei wijze 
beschikken, ook niet door verpanding of be
leening. 

I ndien hij -last geeft om het pensioen of den 
onderstand voor hem te ontvangen, kan hij 
die lastgeving altijd herroepen. 

Alie overeenkomsten, hiermede strijdig, zijn 
nietig. 

Deze bepalingen warden op het bewijs van 
inschrijving van het pensioen o~ den onderstand 
uitgedrukt. 

De voorschotten, door gemeentebesturen, 
liefdadiie of tot algemeen nut werkende in
stellingen, hetzij renteloos, hetzij tegen matige 
rente, op pensioenen of onderstanden verstrekt 
en ·tot zekerheid waarvan de bewijzen van 
inschrijving in het bezit van die lichamen 
warden gesteld, zijn niet onder de bij deze wet 
verboden beleeningen begrepen, mits de voor- · 
waarden, volgens welke. die voorschotten ge
schieden, zijn goedgekeurd door Onzen Minister 
van Financien. 

lndien een gepensionneerde of onderstand 
genietende in een gesticht of eene installing 
_van weldadigheid, door het openbaar gezag 
erkend, is opgenomen of, op welke wijze ook, 
door zoodanige instelling of door eerie burger
lijke gemeente wordt verpleegd, wordt, zoolang 
dit geschiedt, zijn pensioen of onde·rstand uit
betaald aan het bestµu_r van dat g~sticht, die 
instelling of gemeente, hetwelk zich tot dat 
einde in het bezit zal stellen van het bewijs 
van inschrijving. 

lndien het bedrag van het pensioen of den 
onderstand dat der verplegingskosten overtreft, 
word t het verschil door het daarbij betrokken 
bestuur aan of ten behoeve van den gepensi
onneerde of onderstand· genietende uitgekeerd. 

52. Op de pensioenen en onderstanden 
kunnen, ten beh_o_eve van particuliere schuld
eischers, alleen kortingen warden toegestaan 
ter zake ·van gelden, verschuldigd wegens 
w.oning, kleeding en verdere noodwendige 
levensbehoeften, verstrekt ten behoeve v_an 
den gepensionneerde of onderstand genietende 
of van zijn gezin. 

Yoor de genoemde onderwerpen kan Onze 
Minister van Oorlog, or,verschillig de hoegroot
heid• van de verschuldigde som, na een inge
steld onderzoek, in den geest der bepalingen 
van de wet van 24 Januari 1815 (Staatsblad 
n°. 5), korting verleenen, ten hoogste tot een 

zesde van de pei;isioenen of onderstanden, meer 
bedragende dan honderd _qulden in het jaar, en 

· ten h,10gste tot een achtste van die van honderd 
_qulden of daar beneden. 

Tndien de schuldeischer naar aanleiding 'lan 
het voorschreven onderzoek naar den rechter 
verwezen en de schuldenaar tot het betalen der 
proceskosten veroordeeld is, kan de ·korting 
tevens warden verleend voor het beloop der 
kosten, door den schnldeischer gemaakt. 

Op de pensioenen van kinderen kan geen 
ko~ting ten ·behoeve van particuliere schuld: 
eischers worden vorleend. 

53. In buitengewone gevallen, waarin bij 
deze wet niet is voorzien of waaromtrent hare 
bepalingen geaoht moeten warden geen bil- ·. 
lijken maatstaf tot vergelding van oewezen 
diensten op te leveren, wordt bij afzonderlijke 
wet .voorzien_. 

VI.JFDE AFDEELING. 
SLOTBEP .A.LINGEN. 

54. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen datum. 

Behoudens het bij artikel 29 en het hieronder 
bepaalde, vervallen. met dat tijdstip de ·wet van 
28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 1:29), zopals 
die herha;ldelijk werd gewijzigd, alsmede de 
wet vau 29 Mei I°877 (Staatsblad n°, l 14) en 
artikel 34 der wet van 2 Augustus 1880, (Staats
blad n°. 145). 

De gewijzigde wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 129) blijft echter vporloopig 
van kracht: 

l 0 • ten ·aanzien van de· tijilelijke pensioenen 
en onderstanden, oorsprcinkelijk volgens die 
wet verleend met dien verstande, dat van het 
opnieuw verleenen van pensioen of onderstand 
geen sprake zal kunnen zijn in die gevallen, 
waarin de aanvrage tot het OJJnieuw ·bekomen 
van het pensioen of den onderstand niet bij Ons 
is ·ing~diend binnen een jaar na het ophouden 
van het pensioen of den onderstand, laatstelijk 
toegekend aan hem, door of ten wiens behoeve 
de aanv,rage geschiedt; 

2°. in de gevallen, voorzien bij de artikelen 
21, 44 en 46 dier wet, ten aanzien van mili
tairen, die v66r het in werking treden dezer 
wet den dienst hebben verlaten. 

In verband met het bepaalde bij artikel 41, 
sub 4°., der wet van 9 Mei 1890 (8taatsblad 
n°. 78) blijft voorts de daarbij bedoelde bepaling 
van de artikelen Hlbis en 44bis der genoemde 
gewijzigde wet gehandhaafd ten aanzien van 
burgerlijke ambtenaren, die als zoodanig v66r 
1 Januari 1891 werden aangesteld. 
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Bij de verdere toepassing der meergemeld~ 
gewijzigde wet van 28 Augustus 1851 (Staats
blad n•. 129) worden de woorden :. ,,zonder 
eenige verhooging", voorkom_ende in het vierdJ° 
lid van artikel 23 dier wet, als vervallen be
schou wd. 

Wij behouden· Ons voor bij _het uitvaardigen 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 5 dezer wet, tevens het tijd
·stip ·te bepalen,. waarop die maitregel in wer
king zal treden. 

55. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Pensioenwet voor de landmacht 
1902". 

STAAT- van he/ bPdrag der pensioenen. 

Rangen en betrekkingen. 

Generaal of luitenant-gene-
raal . . . . . 

Generaal-majoor. 
Kolonel. 
Luitenant-kolonel 
Majoor. . . ... 
Kapitein (ritmeester). 
Eerste-luitenant .• 
Tweede-luitenant 
Hoofdopzichter ·van fortifi-

catien 
Opzichter van fortificatien 

van de lste klasse . 
Idem van de 2de klasse 
Idem van de 3de klasse 
Adjudant-onderoflicier . . ;, 
Sergeant-majoor (Opper-

wachtmeester) . . . . . . 
Sergeant (Wachtmeester). 
Korporaal.' . . . . . . . 
Hospitaalbediende . . : . 
Soldaat. 

Wapen der Mare.chaitssee. 

Adjudant-onderoflicier • 
Opper.wach tmeester 
Wach tmeester. 
Marechaussee lste en 2de 

klasse 
Idem 3de kla~se. 

I 
Bedrag van het 
. jaarlijksch 

pensioen_ van de 

~m- I ::i~~-
tairen ~ I kin de-, 

. ren. 

f 3000 
2800 
2500 
2300 
2100 
1500 
1000 
900 

850 

750 
700 
650 
600 

500 
·400 
300 
280 
240 

'675 · 
600 
500 

450 
240 

f 1150 
950 
850 
750 
650 
600 
450 

350 

300 
275 
250 
250 

·225 
200 
150 
125' 
110 

300 
250, 
225 

200 
110 

WET van den 16den April 1915 (Staats_blad 
no. 191). 

Artikel 2. 

01,erganjsbepaling .. 

Voor adjudanten-onderoflicier, opperwacht
meesters en wachtmeesters van het Wapen der 
·Koninklijke Marechaussee wordt de tijd, ged~
rende welken zij v6Qr het inwer_kingtreden 

dezer wet bij dat _ Wapen hebben gediend 
resp~ctievelijk als opperwachtmeester, wacht
meester en brigaclier, gerekend als te zijn 
doorgebracht in de rangen onderscheiclenlijk 
van adjudant-onderoflicier, opperwach tmeester 
en wachtmeester. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 10 Mei• 
1915 (Sfaafsblad n°. 217). 

De Minister van Marine, 
De Minister v_an Oorlo_q, 

Ons bekend, 
J. J. RAMBONNET. 

BosBOOM. 

IO Mei 1915. MISSIVE -van den Minister van 
Financien aan de burgemeesters der ge
meenten, bet1:effende pensioensgerechtigd
heid van personen, die een gemeentelijke 
functie eershalve vervullen. 

Onlangs is tot mij de vraag gericht, of een 
lid eener Commissie tot wering van schoolver
zuim, aan wien niet dan presentiegeld voor het 
bijwonen cler vergaderingen van de Commissie· 
werd toegekend, als ,,gemeenteambtenaar" in 
den zin der wet, en dus als pensioensgerechtigd, 
kon warden beschouwd. 

Het antwoord op die vraag moet ontkennend 
luiden. Niet slechts omdat een dergelijk' 
.persoon niet kan warden gezegd,. een ,, wedde" 
in den zin van artikel 2 onder H der wet te 
genieten, ·i:p.aar ook omdat het nimmer de 
bedoeling van de wet kan zijn geweest, personen 
tot pensioensgerechtigd gemeenteambtenaar te 
maken, die hun functie zuiver in het belang 
der zaak, niet tot- eigen voordeel, waarnemen. 
Deze overwegingen leiden er toe, de pensioens
gerechtigdheicl mede uitgesloten te achten van 
leden eener Commissie tot wering van school
verzuim, aan wie een kleine vaste toelage mocht 
zijn toegekend'; van secretarissen van zoodanige 
Commissie, oak al mochten z_ij een vaste 
belooning genieten, die als vergoeding van 
bureaukosten en tijdverzuim valt aan te mer

.ken; en in. het algemeen van alien die (zij het 
dat hun eenige belooning is toegelegd) moeten 
warden geacht, hun functie _eershalve te ver
vullen. 

W aar deze zaak van meer algemeen_e betee
_ kenis is, heb ik.gemeend, al]e gemeentebesturen 
met bovenstaande zienswijze in kennis te 

·,moeten stellen. Mochten gre.nsgevallen be
. staan, die aanleiding tot twijfel geven, dan zal 
ik, na een tot mij gerichte vraag, gaai;ne mijn 
meening daarover doen kennen. 

Uiteraard is het mogelijk dat in het verleden 
in sommige gemeenten . ten aanzi~n vah be
paalde . betrekkingen een practijk is gevolgd, 
die met µet bovenstaande in strijd is. Zal in 

J 
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reeds toegekende pensioenen geen verandering 
warden gebracht - wel zal in gevallen, waarin 
nag geen pensioen werd verleend, met het 
voorgaande rekenii:ig moeten worderi gehouden. 
.Macht reeds een bijdrage zjjn betaaltl voor 
personen, die, naar de bovenvermelde opvat
'ting, niet pensioensgerechtigd ziju, dan kan die 
bijdrage in mindering warden gebracht van het 
totaal der eerstvolgende stortingen. Daarvan 
behoort alsdan in de. betrokken gespecificeerde 
-opgave melding te warden gemaakt, met 
-opgave van de noodige bijzonderheden. 
. De l!Iinister van li'inancien,' TREUB. 

14 Met· 19:),5. ·BESLUIT, 'waarbij de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), hou
dende voorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, van toepassing wordt · verkla-ard 
op meningitis cerebrospfoalis epidemica. 
s. '218. . . 

WIJ WILHELMINA, E·Nz. 

Overwegende, dat meerdere gevallen van 
·meningitis cerebrospinalis epidemica in het 
.Rijk voorkwamen; 

Gelet"· op artikel I' der wet van 4 December 
'1872 (Staatsblad n°. 134), laatstelijk gewijzigd 
'bij de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°.165); 

Op de voordracht van ·onzen Minister van 
:Staat, Minister· van Binnenlandsche Zaken· van 
·23 April 1915, n°. 6047, afdeeling Volksge
_zondheid en- Armwezen; 

Den -Raad van State gehoord (advies van 
11 Mei 1915, n°. 36); · · 

Gelet op het nader rapport v·an Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
.Zaken van 12 Mei 1915, · n°. 7156, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen ·: 
Art. 1. De wet van :4 December 1872 .(Staats• 

.b/ad n°. 134), houdende voorzieningen tegen be

.smettelijke ziekten, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 27 April 1912. (Staatsblad n°. 165), is 
gedurende een jaar in het geheele_ Rijk van 
toepassing op meningitis cerebrospinalis epi
-demica. 

2. De voorschriften, die in de artikelen 11, 
16 en 22 van de wet van 4 Decein ber 1872 
{Staatsblad n°. 134) zijn gegeven ·ten aanzien' 
van de bepaaldelijk in die artikelen genoemde 
:ziekten, zijn ook van· toepassing ten aanzien 
van meningitis cerebrospinalis epidemica. 

3. Dit besluit treedt in werking op de~ 
tweeden dag na dien-der dagteekening van het 
.Staatsblad en de Staatscot<rant, 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 Staats
cot<rant zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal · warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 14den Mei 1915. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CoR·r v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 21 Mei 1915.) 

14 llfei 1915. BESCHIKKING van den Mini~ter 
van Staat, :Minister van Binnenlandsche 
Zaken, houdende vaststelling van regelen 
van de subsidieering van cursussen ter 
opleiding voor akten van bekwaamheid 
tot het gevell van middelbaar onderwijs. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken, 

Heeft. goedgevonden : 
,1°. vast. te stellen .de navolgende ·Regelen · 

voor de subsidieering van cursussen ter oplei
ding van akten van be1!:w:i,amheid tot het geven 
van middelbaar onderwijs ;. . · 

2°. te bepalen, dat deze Regelen in de Neder
l,andsche Staatscoui'ant zullei1 warden geplaatst. 

's Gravenhage, 14 ·M;ei_. 1915 .. 
. CORT, V. D. LINDEN. 

REGELEN van de subsidieering vaii cur
sussen ter opleiding voor _ akteri van be·
kwaamheid tot het. geven 11an · middelbaar 
onderwijs. 

Art. 1. Aan cur,sussen ter opleiding voor 
akten van bekwaamheid tot het geven 'van 
middelbaar onderwijs kan uit .'s Rijks. kas 
subsidie · warden verleend, mits zij staan onder 
het bestuur van eene instelling of vereeniging, 
die· rechtspersoonlijkheid bezit. 

2. Het subsidie wordt jaarlijks toegekend' 
en berekend naar het . getal akten, bedoeld in 
art: 4, hetwelk_in het vorige jaar is verworven 
door de leerlingen, welke voldeden aan de in 
art. 3 gestelde. eischen. 

s: De leerlingen, voor wier opleiding 
'subsidie kan worden verleend, moeten : 

a. 'bij den aanvang der opleiding in het bezit 
zijn, hetzij van eene akte van bekwaamheid als 
bedoeld in art. 77, onder a, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, en daarenboven kennis 
hebben van ten minste eene der Fransche, 
Hoogduitsche of 'Engelsche talen, hetzij van 
een getu1gschrift wegens met goed gevolg 
afleggen van het eindexamen eener h. b. s. met 
driejarit\e~ cursus of daarmede gelijkgesteld of 
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gelijk te stellen diploma of getuigschrift, hetzij 
:van eene door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken afgegeven verklaring, dat hunne vom'_~ 
opleiding voldoende wordt geacht ; 

/J. tijdans den geheelen duur der opleiding 
ten minste twee uur per week aan den cursu_s 
opleiding hebben ontvangen; 

c. bij het behalen der akte ten minste twee 
jaa.i· onafgebroken zijn opgeleid. 

4. Indien de opleiding door ten minste twee 
docenten heeft plaats gehad, die -iedar elke 
veertien dagen ten mimte twee uren Jes hebben 
gegeven, wordt voor het verwerven van de 
navolgenc).e akten van bekwaamheid het daar
achter genoemde bedrag toegekend: · 
Natuurlijke historie (Krv) . . . . . . / 800 

Natuurkunde, scheikunde -n cosmogra-i• ' 
phie (Km) . . . . . . . . . . . . . 

600 
Akte B voor Fran,ch, Duitsch of " 

Engelsch ..... . 
HoogPre wiskunoe (Kv) . 
Hoogere werktuigknnde (Kvr) 
Nederlandsche taal en letterkunde (Kvu) ,, 45_0 
Gcschiedenis (Kvrn) . . . . . . . . 
Aardrijkskunde (KrxJ . . . . . . . . 
Staathuishoudkunde (Kx), voor bezit,. 

ters der akte staa.tsinrichting (Kxri. ,. 450 
Staathuishoudkunde';(Kx) voor wie de 

akte sta~.tsinrichting niet hezitteri . ,, 300. 
Staatsinrichting (Kxr), uitduitend voor 

be:,;itter~ der akte staathuishoudkunde 
(Kx) ...... . 

Wiskunde (Kr) . . . . . . . . . 
Werktuigkunde (Kn) . . . . . . 
Akte A voor Fran8ch, Duitsch of 

gelsch . . . . . . . . . . .. 

150 

100 

Indien de opleiding op andere wijze heeft 
plaats gehad, wordt de toelage per akte bepaald 
op drie vijfden der bovengenoemde bedragen. 

Indien rle examinandi bij het herhalen der 
B-akten voor de vreemde talen, de akte Kv, 
of de akte Kvr, in het bezit zijn ·onderscheiden
lijk van de A-akte, de akte Kr, of de akte Kn, 
warden de toelagen met / 100 verminderd. 

Voor akten van bekwaamheid tot het geven 
van hui8onderwijs wordt geei:i subsidie uit
gekeerd. 

5. lndien de examinandus zijne opleiding 
aan verschillende gesubsidieerde cursussen heeft 
genoten, geschiedt de verdeeling der toelage 
naar verhouding van den duur der opleiding 

1 
aan iederen cursus (tot op een maand nauw
keurig) ·met tlien verstande, dat de toelage 
uitsluitend wordt verleend aan den cursus, dien_ 
de candidaat laatstelijk v66r het behalen der 
alrte heeft gevolgd, indien zijne opleiding aan 

1915. 

dezen cursus drie jaar of !anger heeft geduurd, 
en tlat opleiding gec).urende minder dan een jaar 
buiten beschou wing blijft. 

6. Het bestuur van een cursus, hetwelk 
voor subsidie in aanmerking wenscht te komeU:, 
richt eene daartoe strekkende, op zegel gestelde, 
aanvrage tot den Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

Bij die aanvrage warden overgelegd·: 
a. de statuten van de instelling of veree_ni

ging, antler welker bestuur de cursus staa t, en 
het reglement voor den cursus ; 

b. het leerplan van den cursus ; 
c. een staat, bevattende de(n) na(a)m(en) 

en voorna(a)m(en) van de'(n) leera(a)r(en) van 
den cursus, met vermelding : · 

10. van den datum, sinds welken zij (hij) 
aan den cursus verbonden zijn (is); 

2°. van het vak of de vakken, waarin zij (hij) 
onderwijs geven (geeft) en van hunne (zijne) 
bevoegdheden ; , 

d. de lesrooster voor den cursus, vermeldende 
het gebouw waarin, de dagen en uren waarop, 

· en de(n) na(a)m(en). van de(n) leera(a)r(en), 
door wie(n) het onderwijs gegeven wordt. 
Oak de eventueele vacantien warden daarop 
vermeld. 

Een afschrift van de onder c en d bedoelde ' 
bescheiden wordt door het cursusbestuur na · 
ontvangst van het in art. -7 bedoelde bericht 
gezonden aan den betrokken inspecteur van 
het middelbaar onderwijs. 

7. Het bestuur van. een cursus, hetwelk in 
antwoord op de in art. 6 bedoelde aanvrage 
van den ·Minister van Binnenlandsche Zaken 
bericht heeft ontvangen, tot wederopzegging 
voor subsidie in aanmerking te komen, geeft 
van elke wijziging in den, volgens de antler 
a t/m d van dat artikel bedoelde bescheitlen 
bestaanden, toestand binnen veertien dagen 
kennis aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en aan ,den betrokken inspecteur van 
het middelbaar onderwijs. 

8. Binnen twee maanden na den aanvang 
van ieder cursusjaa:r zendt een cursusbestuur, 
als bed~eld in art. 7,. aan den· Minister van 
Binnenlandsche Zaken en aan den betrokken 
inspecteur van het middelbaar onderwijs een 
staat, vermeldende de namen en voornamen 
der personen die dat jaar tot den cursus zijn. 
toegelaten, de plaats~n en data hunner geboorte, 
de vakken waarin, en de(n) docent(en) van 
wie(n), zij onderwijs ontvangen. 

Daarbij worden overgelzgd de .akten, ge
tuigschriften,. diploma's en verklaringen, be
doeld in art. 3 onder a. 

17 
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·v oor zoCJveel betreft de bezitters der akte, 
b.edoeld in art. ·77 onde:i···a d_er·wet op-het lager 
onderwijs, moet het besttiur te~ens aantoonen 
dat zij, alvorens tot den cursus te worden 
toegelaten, na het bereiken vari. den twaalf
jarigen leeftijd, ten minste gedurende 2 ·jaren 
o~derwijs hebben genoten in eene der Fransche, 
Hoogduitsche of Engelsche talen. 

9. Eene verklaring, als bedoeld in art. 3 
onder_ ~, wordt door het cursusbestuur voor een 
of meer leerlingen bij gezegeld adres aange

, vraagd- aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken. Die aanvrage bevat eene omschrijving 
van het onderwijs, ·!).etwelk de belanghebbende 
leerling(en) · tevoren heeft (hebben) genoten, 
voor zooveel mogelijk gestaafd door schrifte
lijke bewijzen van de hoofden der inrichtingen 
_waar het · onderwijs is gevolgd, en voorts alle 
gegevens welke omtrent de· algemeene ont
wikkeling van bedoelde(n) leerling(en) inlich
tingen kunnen verschaffen. 

Eene verklaring, als in het vorige lid bedoeld, 
zal slechts worden afgegeven voor leerlingen, 
van wie moet worden ·aangenomen, dat hunne 
·algemeene ontwikkeling ten minste gelijk is 
te ~tellen met die welke het bezit van de in 
art. 3 onder a genoemde akten, getuigschriften 
en diploma's waarborgt. 

10. · Binnen veertien dagen nadat een leer
ling, ·als bedoeld in art. 3, heeft opgehouden 
het onderwijs aan den cursus te volgen, geeft 
·het cursusbe_stuur hiervan'kennis aan den Mi-

- nister van Binnenlandsche Zaken en den 
betrokken inspecteur van het middelbaar 
'onderwijs, met vermelding van de~ datum van 
vertrek en van de redenen, die daartoe hebben 
geleid. 

11. Ieder jaar in de maand Januari zendt 
het cursusbestuur aan den Minister van ·Binnen
landsche· Zaken eene op zegel gestelde aanvra'.ge 
·tot uitkeering der bijdrage, ·waarop het meent 
aanspraakte hebben, vergezeld van eene opgave 
der namen, geboorteplaatsen en -data der in 
het vorige jaar geslaagde ·leerling'en, bedoeld 
in art. · 3, met vermelding van de door hen 
behaalde akten. Deze akten worden· bij de 
aanvrage, in originali of in door den betrokken 
inspecteur _ van het middelbaar .onderwijs 
gewaarmerkt afschrift, overgelegd. 

Voor zooveel betreft de leerlingen; geslaagd 
voor de· akte Staatsinrichting (Kxr), worden 
tevens overgelegd de te voren behaalde akten 
Staathuishoudkunde (Kx) en, voor zooveel 
betreft ·de candidaten, geslaagd voor d!' akte 
Staathuishoudkunde (Kx), eventueel, de te 
voren verworven akten Staatsinrichting (Kxr). 

12. De cursussen zijri te allen tijde voor den 
betrokken inspecteur van het M. 0. toegan
kelijk 

13. Over_ het jaar,_ waarin een·' cursus,. als 
bedoeld in"art. 7, is geopend en ten hoogste de 
onmiddellijk daaropvolgende vier jaren, kan 
voor de berekening van het subsidie art. 2 
buiten· toepassing worden gelaten en ·het 
subsidie op een hooger bedrag worden bepaald, · 
dan waarop art. 4 aanspraak zou geven: 

14 Mei 1915. CrncULAIRE van den Minister van 
Oorlog aan de burgeineesters betreffende 
vergoedir.gen wegens kostwinnerscha·p. 

Zooals U wellicht reeds bekend is, zulleri 
de· dienstplichtigen der landweer, wier dienst
tijd bij de landweer onder normale tijdsomstan
•dighe.den reeds op l Aug. 1914 of op een 
lateren dag · zo'u. zijn geeindigd, met uitzonde
ring v_an hen, die thans een rang bekleeden of 
daarvoor in opleiding zijn, · met ingang van 
15 Mei -a.s. · in het genot van voorloopig (klein) 
verlof worden gesteld, .voor _zooveel zij zulks 
wenschen. De bij de vergoeding;9voorschriften 
voo1,geschreven opgaven nopens hen, die met 
bedoeld voorloopig verlof vertrekken, zullen 
U in stitat stellen tijdig de uitkeering van ver
goeding·_te _kunnen staken, welke ter ·zake van 
hun verblijf in werkelijken d1Pnst aan hun be
trPkkingen mocht zijn toegPkend. 

Ofschoon dus. niet op 15 Mei a.s. in het 
genot van voorloopig verlof zullen worden 
gesteld de kaderleden, wier landweerdiensttijd 
on_der normale tijdsomstandigheden op·l Aug. 
HJ14 of op een lateren datum geeindigd znu 
zijn, zoo lig-t het toch in de bedoeling, zoovPel 
mog-elijk oo_k aan de belangen van dezen tege
moet te komen en we! door een grnot gedeelte. 
hunner slechts in. die mate en zoo<lanig tot 
het_ verrichten van mili.taire diensten te ver, 
plichten, dat zij over voldoei~den vrijen tijd 
·zullen kurn,Pn beschiklrnn om te bunnent door
loonendPn arbeid toereikend in de behnPften 
,·an hui1 betrekkipgen te kunnen voorzien. 
Hetzelfde geidt ten aanzien van het dienst
plichtige landstorm-personeel, dat thans oncler
de wapenPn is 

H .. t SJJn,ekt van zelf, dat onder die omstan
digheden de betrekkingPn van dr, lan<lweei-
kaderledPn en de landstormplichtigen, die 
huiswaarts keeren, geen rechtmatige aanspra
ken kunn,-n doen gelden op vergoeding wegens 
dPn dienst van de.zen, zoo Jang die niilitaimn 
nh•t· weder tot den ger,•gelden dagelijkschen 
dienst hij .den troep verµlicht worden. Ook' 
aan bun betrekkingen dient daarom de vergoe, 
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<ling, welke wegens hun verblijf -onder de:, 
wapenen mocht zijn verleend, te worderi inge-' 
houden van den · dag af, volgende · op dien, ,. 
waarop zij huiswaarts zijn gezonden. Opdat:: 
U kennis zult kp°nnen bekomen ook van de 
namen van deze personen, wordt aan de be
trokken militaire autoriteiten door mij opge'. 
dragen, U met die nameil tijdig in kennis te 
stellen. · 

Macht het niettemin in sommige gevallen 
voorkomen, · dat de militaire diensten, welke 
van bedoelde landweer-kaderleden· en land
stormplichtigen warden geeischt, dermate op 
h un tijd beslag te leggen, dat die person en 
daardoor niet of niet voldoende fo de behoeften 
van hun gezip. kunnen voorzien, ·dan zou door 
U een voorstel aan mij kunnen warden gedaan 
om de betrokken gezinnen in het genot te 
la ten blij,ven van vergoeding, hetzij tot het 
volle reeds door U toegekende bed rag, hetzij 
tot een lag·er, door U te noemen, bedrag, zo6 
met e_en , lager bed rag naar U w oordeel zou 
kunnen warden volstaan. Door mij" zal dan 
warden overwogen, of en in hoeverre ik mijne 
goedkeuring aan Uw voorstel• zal .)rnmien 
hechten. (Gem.-stem.) 

· 15 Mei 1915. BEsLun·, tot verbetering van 
eene misstelling · in het Koninklijk besluit 
van den · 12den Maart 1915 (Staat.sbla.d 
n° .. 146) ~ot. aanwijzing. van eene vierde 
mijn ter ontginning overeenkomstig de wet
ten van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 170) 
en van 23 September 1912 (Staatsblad n°. 
307). s. 219. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen ~linister van 

Laridbouw, Nijverheid en Handel van 13 April 
1915, n°. 2605, afdeeling Nijverbeid; 

Gezien ·ons besluit van 12 Maart 1915 
(Staatsblad n°. i46);· 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Mei 1915, n°. 24): 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Mei 1915 n°. 3325, 
afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen dat in Ons voornoemd besluit van 

den 12den Maart 1915 (Staatsblad n•. 146) bij 
de omschrijving der begrenzing yan de vierde. 
Staatsmijn sub g, de woorden: ,,Dorpstraat te 
Geleen" (ten d'eele genoemd het ,,rinde") 
worde·n gelezen als volgt: .,Dorpstraat te Ge-. 
leen" (ten deele genoemd ;,het Ein:de"). 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoerin~ van 

dit besluit, hetwelk in het Staalsblad zal w'or
den gepl:rntst en· waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan defr'-Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Mei 1915. 
WI L HE L 111 IN A. 

De Min. van I,/l~dbouw, Nij·ve'rheid en Ha11del, 
. Po~THUMA. , 

( Uitgeg. 28 1'Jf ei 1915.) 

18 Mei 1915. BESLUIT, bevelende de plaatsing · 
· in het Staatsblad van het op· 30 Mei 1914 
te 's- Gravenhage . tusschen Ned er land en 
Duitschla,id gesloten verdrag tot aanvullin.g
van het op 27 Augustus hl07 geteeken:d trac
taat betreffende ongevallenverzekering 
(Staatsb/ad 1907, n°. 332). S. 220. 

WIJ WILHELMINA, ENZ; 
Gezien het op 30 Mei 1914 te 's-Gravenltage 

tusschen Nededand en Duitsqh/ and gesloten ver
drag t_ot aanvu]ling van liet op 27 Augustus 
1907 geteekend tractaat betreffencie pngevallen
verzekering (Staatsblad 1907 n°. 33~), van welk: 
eerstgenoemd verdrag een afdruk bij dit _besluit 
is gevoegd; 

Overwegende, · dat l.,edoeld verdrag is goed-~ 
gekeurd bij de Wet van 6 Maart 1915 (Staats
blad n•. 138) en dat de _akten van bekrachtiging 
daarvan op 12 Mei d. a. v. te 's-Gravenhage zijn 
uitgewisseld: · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 15 Mei 1915, Directie 
van het Proto,col, n°. 19828; 

Hebben goedgevonden en verstaan bedoeld 
verdrag te doen bekend maken door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministern, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belttst, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's~Gravenhage, den 18den Mei 1915. 
·WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. Lc;mDoN. 

(Uitgeg. 21 Mei 1915.) · 

VERDRAG 'tusscheii Nederland en het 
Duitsche Rijk tot aa.nvulliniJ van het op 
27 Augustus 1907 ,qes/oten verdra,q betre/. 
fendec ongevallenverzekering. 

De· Nederlandsche Regeering, vertegenwoor- · 
digd door den daartoe gevolmachtigden onder
geteekende, den Minister van Buitenlandsche 
Zaken van -Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, ·den Heer Jonkhee,r J. LouDoN, 

en 
de Kanselier van het Duitsche Rijk, vertegen-

17* 



1915" 19 ME I. , 260 

woordigd door den daartoe gevolmachtigden 
ondergeteekende, den buitengewoon Gezant en 
ge;olma~htigd Minister van Zijne Majesteit 
den Duitschen Keizer, Koning van Pruisen, te 
's Gravenhage, den werkelijken Geheimraad, 
den Heer VON MiiLLER,. 

:7-ijli overeengekomen het tusschen N ederland 
en het Duitsche Rijk gesloten verdrag betref. 
fende ongevallenverzekering van 27 Augustus 
1907 als volgt aan te vullen : . 

Art. I. In het op 27 Augustus 1907 tusschen 
Ned.erland en het Duitsche_ Rijk gesloten ver
drag betreffende ongevallenverzel~ering wordt 
tusschen de_ artikelen 3 en 4 het volgende 
nieuwe artikel opgenomeµ: 

Art. 3a. Voor zoover ingevolge de artikelen 
1 tote~ met 3 de.daar bedoelde ondernemingen 
aan de ongevallenverzekering van eene der ver
dragsluitende, Partijen zijn onderworpen·, zijn 
de in die ondernemingen werkzame personen 
aan die ongevallenverzekeririg onderworpen; 
ook indien zij hunne woqnplaats. niet binnen 
het gebied dier Partij hebben. 

Art. II. De in artikel I vervatte bepaling van 
het nieuwe artikel 3a is ook van toepassing ten 
aanzien van ongevallen, welke plaats hadden 
v66r het in werking treden van dit verdrag, 
voor zoover ter zake daarvan niet eene beslis
sing was genomen, welke v66r of. op den dag 
van dat in werking treden onaantastbaar was 
geworden.- • 

Art·. III . .Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
door Hare Majesteit de Koningin der Neder
l~nden. en door Zijne Majesteit den Duitschen 
Keizer en de akten van bekrachtiging zullen 
zoc spoedig mogelijk worden uitgewisseld. 

Het verqrag treedt in werking den veertienden 
dag. na dieu, waarop de nitwisseling der akten 
van bekrachtigirig heeft plaats gehad. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsehe ge
volmachtigden dit verdrag o_nderteekend en van 
hup zegel. voorzien hebben. 

Gedaan in tweevoud te 's Gravenhage, den 
30sten Mei 1914. 

(get.) J, LOUDON. 

(get.) F. VON MiiLLER. 

19 Mei 1915. BESLUIT, tot wijzigiilg van arti
kel 4, sub_ 1, en artikel 10, sub 2 en 3, van 
het Kor:inklijk besluit van 27 December 
1907 (Staatsblad n°. 355), houdende vast
stelling van een. algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bi.i artikel. 9 der 
Schipperswet (Staatsblad 1907, n°. 244). 
s. 221. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw; Nijverheid en· Handel van 9 April 
1915, no. 2114, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies 11an 
4 Mei 1915, no. 23; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van ,15 Mei 1915; n°. 3324, 
afdeeling Nijverheid; 

1 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. I. .A.rtikel 4, sub 1, van het Koninklijk 
b.esluit van 27 December 1907 (Staatsblad 
n°. 355), houdende vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij artikel 9 der Schipperswet (Staatsblad Hl07, 
n°. 244) wordt gelezen als volgt: 

,,1°. aan zeeofficieren en .oudc 1 

zeeofficieren, die gedurende twee ~ 0 t § 0 · 
jaren hebben gevaren, betzij op i; ~ ~ 1> [,: 

oorlogsschepen, - waarbij_ de ~ = ~ E ~ ~ 
tijd, doorgebracht op varende ~ g ~-a§] 
opleidingsschepen,' ook v66r de··§ 5 ~;a.§ .,
aanstelling tot officier, en de o. B g .: gj g 

.,.... 00 :&,. c;i"'O ~ 
dienst op torpedobooten wordP.n "'.;: ""°' :ll ,:,, 
medegerekend -, hetzij op koop- ~ ~ ~ § i; ~ 
vaardijschepen", 

Art. II. ·Ar_tikel 10, sub 2 en 3, 'van genoemd 
besluit wordt gelezen als volgt: 

,,20. aan machinisten en oud-
machinisten, zoomede aan oucl-

een diplo- · 
adjunct:machinisten, die met ma B. 
gunstigen uitslag het examen voor 
machinist. hebben afgelegd 

3°. aan officieren-machinist 
en hoofdmachinisten en oud
officieren machinist en oud-hoofd
machinisten; zoomede aan wa-
chinisten en oucl-machinisten, die een diplo-
met gunstigen uitslag' het · exa- ma C. 
men· voor officier-machinist der 
3de klasse of voor hoofdmachinist 
hebben afgelegd 

Art. III. .Dit besluit treedt 'in werking op 
den tweeden dag na dien der dagieekening 
van het Staatsblad en van de Staatscourant, · 
waarin het is geplaatst. · 

Onze voornoemde Minister is. belast met de 
uitvoering van · dit beslnit, hetwelk in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscoura,it · · 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Hlden Mei 1915. 
WILHELMINA. 

_De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg, 1 Juni 1915.) 
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19 Mei 1915. BEsLtrIT, houdende tijdelijke 
opheffing van het verbod van uitvoer· 
van voederbieten, niangelwo,·telen en knolra• 
pen. S. 222. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van· .Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en ~-an Landbouw, Nij
verheid en Handel van 18 Mei 1915, Kabinet, 
litt. T 59 ; 

Gezien Ons Besluit van 24 .Februari 1915 
(Staatsblad no. 117) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het verbocl van •uitvoer van voederbieten, 

mangelwortelen en knolrapen uitgevaardigd 
bij Ons boverigemelcl Besluit, is tijdelijk op· 
geheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 

.. Staatsblad zal worden geplaatst. 
's-Gravenhage, den 19den Mei 1915. 

WILHELM1N A. 
De Minister van Oorlo,q, BosBOOM, 
De Ministe,· van Financi/Jn, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

(Uitgeg. 19 Mei 1915.) 

21 Mei 1915. BESLUIT, tot nadere aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 22 Augus
tus Hl06 (Staatsblad n°. 229), Iaatstelijk 
gewijzigd en aangevnld bij Koninklijk be
slnit van 28 December 1911 (Staatsblad 
n°. 872), waarbij worden aangewezen .de 
buitenlandsche instellingen en de buiten
Iandsche getuigschriften, bedoeld in art. 134 
der Hooger-onderwijswet. S. 223. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen .i\'[inister van 
Staat, Minister van Bir.nenlandsche Zaken van 
22 April 1915, n°. 8976/3, afdeeling Onderwijs; 

Gelet op artikel 134 der Hooger-onderwijs· 
wet; 

Gezien Ons besluit van 22 Augustus 1906 
(Sla.atsb/ad n°. 229), Iaatstelijk gewijzigd en 
aangevuld bij Ons .besluit vun- 28 !Jecember 
1911 (Staatsb/.rul n°. 372); 

1'1eclcgezien de advie7.cn van iedm· dcr senat,m 
der Rijks Universiteiten; 

Den- Raad van ::ltatti gehoord (ad\'ies van 
11 Mei 1915, n°. 35); 

Gelet op het nadr,r rapport Yan Onzen voor
noemden :Minister van 19 Mei 1915, n°. 7384, 
afdeeling Ondel'\vi,is; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan : 
te bepalen : 
In artikel I onder B van. Ons besluit van 

22 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 229), laatste
lijk gewijzigcl en aangevuld bij Ons besluit 
van 28 December 1911 (Staatsblad n°. 372) 
wordt v66r 2• ingevoegd een nieuwe zinsnede; 
luidende als volgt : 

,;Met· d_it getuigschrift worclt voor het jaar 
1915, en, zoo daartoe naar het oordeel van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
term en zijn, ook voor het jaar 1916, gelijkge
~teld het getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegd eerste gedeelte van genoemd examen, 
mits daarbij wordt overgelegd eene verklaring 
van de betrokken facnlteit, dat de kennis en 
de ontwikkeling van den bezitter van het ge·
tuigschrift voldoende waarborgen voor de 
studie aan eene Nederlandsche Universiteit · 
opleveren ;". 

0mm Minister van Binne11lundsche Zaken 
is belast met de uitvoering van clit besluit, 
dat in het Sta.atsblad zal worden geplaatst ·en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 
· 's-Gravenhage, den 2lsten Mei 1915. 

WILHELl\IINA. 

De Ministe,- mn Staal, 
Minister van Binnenlandsche Zake11, 

00RT V. D. LIND1!JN. 

(Uitge_q. 4 .Jnni 1915.) 

22 1lfei 1915. BESLUI'l', houdende machtiging 
om, voor den duur van den abnormalen 
toestand, voortvloeiende ilit de mobilisatie 
1914, af te wijken van sommige bepalingen 
in het Reglement voor den Iloofdcursus. 
s. 224. 

WIJ WILHELl\HN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van• 
Oorlog en van Kolonien van 12 April 1915, 
Kabinet, Litt. IJ42, en .van 14 April 1915, Af
deeling 01 , n°. 42; 

Den Raad van State gehoo'rd (advies van 
den 4den Mei 1915, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Oorlog en van Kolonien van 14 Mei 
1915, IIde Afd. n°. 150, en van 19 Mei 1915, 
Afdeeling 0 1 , n°. 18; 

Hebben goedgevonden en ve~staan te bepalen: 
Artikel Een. Voor den dnur van den abnor

malen toestand, voortvloeiende uit de mobili
satic 1914, zullen in het Reglement voor den 

f Hoofdcursus de volgencle wijzigingen worden 
i: aangebrucht: 
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1°. In Artikel 1 wordt voor ,,maanden Juli 
en Augustus" gelezen ,,maand September". 

2°. Artikel 3 wordt gelezen: ,,Unze Minister 
van Oorlog bepaalt den datum van toelating 
tot den Hoofdcursus, alsmede de data, waarop 
het leerjaar in elk der beide studiejaren aan. 
vangt." 

,, Voor zooveel het bepaalde in Art. 35 der 
wet. van 21 ,Juli 1890 (Staafsblacl n°, 126) be
treft, blijft 1 October gelden als datum van 
aanvang van het leerjaar". 

3°. In Artikel 4 worden tusscheri ,,Hoofd
cursus" en ,,onderwijs" ingelascht de woorden : 
,, , voor zoove81 mogelijk is,". 

4°. Artikel 5 en de eerste drie alinea's van 
Artikel 6 worden buiten werking gesteld; in 
Artiker 6, laatste alinea vervallen voorts de 
woorde·n ,,aan den directeur". 

5°. In Artikel 7 word t het gestelde onder a, 
eerste alinea ,tangevuld met: ,,tenzij de om
standigheden bet gewenscht mllken, hen naar 
bun korps te zenden" .en. vervalt de daarop 
volgende zinsnede. · · · 

6°. In Artikel 7 wordt het gestelde onder c 
vervangen door: ,,c. Zij, die het eindexamen 

· met onvoldoenden uitslag hebben afgelegd, 
worden naar hun korps teruggezonden." 

7°. De eerste alinea van Art. 8 wordt ver
vangen door: 

,,Ten aanzien van hen, die als leerling tot 
den Hoofdcursus zijn toegelaten, wordt op het 
tijdstip van toelating door den Korpscomman
<lant,- onder wiens bevelen zij war~n geplaatst; 
aan den Minister van Oorlog een rapport uit
gebracht ~angaande h"un gedrag en hunne prac
tische geschiktheid en bruikbaarheid:" 

8°. · In de tweede alinea van Art. 8 wordt 
tusschen ,,opgeleid-" eri ,,ook" ingela~cht: ,,zoo 
mogelijk" ; verder wordt deze alinea vervolgd 
met: ,,Aan het einde van het -tweede studie
jaar wordt cioqr den Inspecteur van µet Mili
tair Onderwijs een nuder rapport uitgebracht 
omtrent bet gedrag dier leerlingen". 

go_ In de derde alinea van Art. 8 wordt voor 
,,becloeld rapport" gelezen: ,,bedoelde rap
porten". 

10°. Niet toegepast worden:. 
de derde alinea van Art. 12, 
de eerste·, tweede en derde alinea van Art. 14, 
Art\ 18, 
de tweede en derde alinea van Art. 28, 
Art. 36. 
11°. Art. 40 wordt .. ver-vangen door.:- ,,Het 

toelatingsexamen zal worden afgenomen op 
een door den Minister van Oorlog te bepalen 
tijdstip, door eene commissie samengcsteld uit 

· de leeraren van den Hoofdcursus onder voor
zitterschap van den directeur." 

12°. In Art. 41 wordt bij b achter ,,bereke
ningen" een punt geplaatst en vervalt bet 
overige onder 7;, gestelde, terwijl onder c. ver
vallen ,,de exponentiaalvergelijkingen ;" en voor 
e. gelezen wordt: ,,Vaardigheid om zich zoo
wel mondeling als schriftelijk in ·zuiver. en
beschaafd Nederla~dsch uit te drukken." 

130_ A.rt. 42 vervalt. 
14°. De eerste alinea van Art. 45' wordt ver

vangen door: ,,Bet schriftelijk gedeelte van het 
examen heeft gelijktijdig plaat~ in een of meer 
door den Inspecteur va!l het Militair Onder• 
wijs aan te wij?.en garnizoenen." 

15°. Het Derde Hoofdstuk vervalt. 
l(i0 • ln Art. 59 wordt bet gesielde onder b. 

vervangen door : ,,1,. Leden : de di_recteur va·n 
c1en Hoofdcursus en ?.es o£°meer officieren van 
deze Inrichiing. Een der leden treedt tevens 
op als secretaris." 

De dercle alinea van dit Artikel vervalt. 
170_ In Art. 60 vervallen cl~ vakken genoeind 
bij A. onc1er a, h, d, e, f, _q, k, s en t; 
bij B. onder c, d, e, f, h, i, l en q; 
bij G. oncler_ a, b, d, f, _q, k, r en s; 
bij D. onder c, d, f, i, k, m en q; 
Voorts wordt voor Nederlandsche taal, bij 

A: onder c, bij B. onder b, bij G. onder c en 
bij D. onder b gelezen: 

,,Vaardigheid om zich zoowel monde1ing als 
schriftelijk in zuiver e~ beschaafd N ederlandsch 
uit te drukken". 

18°. ln Art. 60 wordt bij A. onder l II en 
bij G. onder· l II de aanhef gewijzigd in: ,,.be
kendheid, in hoofdzuken, met:" 

Voorts wordt het gestelc1e bij A. onder m 
en bij G. onder m vervangen door: 

,,Kennis van het Pioniervoorschrift 1915, 
deel I, c. q. ook deel II" en wordt het gestelde 
bij A. onder n en bij 0. onder n vervangen 
door: 

,,Het · vervaardigen van pionier- en terrein
schetsen; bet lezen van topographische kaar
ten". 

19°. Art. 61 wordt gelezen : 
,,Het eindexamen wordt deels mondeling, 

deels schriftelijk afgenomen ,' op de wijze als 
de Oommissie n_oodig oordeelt". 

20°. De eerstjl alinea van Art. 66 vervalt; 
aan het slot van c1e voorlaatste alinea · worden 
de woorden : ,,c1riemaandelijksche studielijsten 
in bet laatste leerjaar" ver-vangen door: ,,ge
midclelde beoordeeling tijdens den curs us". 

21°. In Art. 67 wordt voor 2°. gelezen: 
,,bet dubbele van de vorenbedoelde som te 
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vermeerderen met de som der gemiddelde b~'. 
oordeeling in de examenvakken, ge<iurende deri 
cursus, nadr.t ook vooraf deze beoordeeling\ 
voor zooveel noodig met de aa~geven coeffe, 
cienten zal zijn vermen igVlllfigd". 

In de· volgende z.insnede van dit Artikej 
wordt _punt b. niet toegepast. 

Artikel '!.'wee. Onze Minister van Oorlog iE 
gemachtigd in het Reglement voor den Hoofd, 
cursus de wijzigingen aan te brengen, welke 
gedurende-den abnormalen toestand ten gevolge 
van de mobilisatie 1914. nader noodzakelijk 
zullen blijken. 

Onze Ministers van Oorlog en.van Kolonien 
zijn belast met de nitvoering van <lit 13esluit, 
dat in het Staatsblad en in de Nederlandsche . . 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afsch rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 22sten. l'llei 1915. · 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE; 

(Uif,qe_q. 31 Mei 1915.) ', 

25 Mei 1915. BESLUIT, tot wijziging van het · 
Algemee_n 'Reglement Dienst. S. 225. 

WrJ WILHELMINA,· ENZ. 

Op de voordracht van Onzen .Minister van, 
·waterstaat van 13 April 1_915, La. G, afdee
ling Spoorwegen : . 

Gelet op a:rtikel 27 der wet van 9 April 187~. 
(Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 

kens voor niet !anger dun een · jaar, worden 
verlengd". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
~ de uitvoerh1g van clit besluit, hetwelk in het 
Sfaatsblad teplaatst en in af~chrift aan den 
Raad van State medegecleeld zal worclen. 

's-Gravenhage, den- 25sten Mei 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Watersfaat, 0. LELY. , 
(Uitgeg. 5_ .Tuni 1915.) 

25 lvlei 1915 .. MrssrvE van den l\!Iinister van 
Marine_ aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien betreffende het 
verleenen van vergunning tot uitoefening 
van cJe buitenlandsche zeevaart of van de 
zeevisscherij buitenslands. 

-Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge i'nede 
te deelen, oat wanneer onder de tegenwoordige 
tijclsomstandigheden aanvragen om vergunning 
tot uitoefening van de buitenlandsche zeevaart 
of van de zeevisscherij buitenslands· bij U 
inkomen van zeemiliciens, wien door mij 
uitstel van eerste-oefening is verleend, op 
dPze aanvragen door u gunstig kan worden 
beschikt, met toepassing v~n dezelfde regelen 
als voor gewone tijden zijn vastgesteld bij 
de ,,Voorschriften", vervat in Bijl_age n°. 7 van 
de ,,Bepalingeri betreffende zeemilitie, militie, 
landweer en Jandstorm". 

De lvl inister ?Jan :JJi arine, . 
RAMBONNET. 

wet van 8 April 1893 (Staatsblad no. 62), en op· :l5 .Mei 1915. ARREST van den Hoogen Raad. 
artikel II der Overgangsbepalingen van de wet· H~t niet inleveren door inwoners van in 
van 13 ,Tuli 1907 (Staatsblad no. 193); staat van beleg verkl;mrde plaatsen van de 
_ Den Raad van State gehoord (advies· van in hun bezit zijnde wapenen op de hun 

11 Mei 1915, n°. 41); daartoe aangewezen plaatsen is blijkens de 
Gezien het nader rapport van Onzen voor- artt. 29 en 49 der Wet van 28 Mei 1899, 

noeniden Minister van 21 Mei 1915, nci. 212;: S. 128., slechts strafbaar, indieri die uit-
afdeeling Spoorwegen; · levering tevoren Joor het militair gezag 

Hebben goedgevonden en verstaan : is bevolen. 
I. Artikel 97, tweede lid, letter b, -van het,. (Oorlogswet van 23 Mei 1899, S. 128, art. 49.) 

Algemeeri Reglemerit Dienst, vastgesteld bi}: 
Koninklijk besluit van den 26sten Juni 1913, 
(Staatsblud n°. 315). als volgt te lezen: · 

,,de wijze, waarop ,wenschen en bezwaren ter· 
kennis van de bestnurders van den spoorweg-;. 

. Voorzitter, Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en L. E.· Visser; 

dienst kunnen worden gebracht en waarop:: De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
deze zullen worden onderzocht en· d:aaromtren( · bank te Breda, requirant ·van cassatie tegen een 
zal worden beslist"; vonnis dier Rechtbank van 25 Januari 1915, 

II. Aan artikel 98 van bovengenoemd Re-:: · waarbij in hooger beroep met bevestiging van 
glement den volgenden -volzin toe te voeg,m :'• een vonnis van den Kantonrechter -te Breda . 

,,De termijn van vijf jaren kan bij een met; 
reclenen omkleed, in de Staatscourant te plaat- · 
sen Koninklijk besluit eens of meermalen, tel-'_ 

van 18 December 1914, voorzoover daarbij na 
.verzet ten aanzien der bewezenverklaring van 
het ten laste gelegde en gerequireerde's schuld 

/ 
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daaraan was bekrachtigd een op 6 November 
1914 bij verstek gewezen vonnis van dien 
.Kantonrechter tegen G. A. D., 46 jaar, zonder 
beroep, geboren en w~nende te Princenhage, 
doch met vernietiging van genoeinde vonhisseil 
voor al het · overige, de gerequireerde ter zake 
voormeld van alle rechtsvervolging is ont
slagen. 

Conclusie van den Advocaat~Generaal Mr. 
Besier. 

Bij inleidende dagvaarding was aan beklaagde 
ten laste gelegd, dat hij, te Princenhage woon, 
achtig zijnde, op 25 September 1914 des voor
middags te 9)/! uur een sabel, een revolver en 
een pistool, welke voorwerpen hij in zijn bezit 
had, nog niet had ingeleverd ten gemeentehuize 
te Princenhage. Bij het bestreden vonnis 
werden dit feit en ·beklaagde's schuld daaraan 

· bewezen · geacht. immers werd in zooverre 
bevestigd 's Kantonrechters vonniR. -waarbij 
voorzcioveel deze bewezenverklaring betrof zijn 
vorig, bij verstek gewezen vonnis na verzet 
werd bekrachtigd. Echter werd met vernieti
ging voor · het overige van 's Kantonrechters 
vonnissen, na verzet en bij verstek gewezen, 
dit bewezene ·met strafbaar verklaard en de 
beklaagde te dien aanzien · van alle· rechtsver
volging ontslagen. De Rechtbank' is nl. wel 
van oordeel. dat het feit strafbaar zou zijn 
krachtens . art. 49 det ·wet van 23 Mei 1899 
(S. 128), indien het Militaire gezag, d. i. volgens 
arj;. 7 dier wet een autoriteit, door H. M. de 
Koningin of van Harentwege door den Minister· 
van Oorlog daartoe aangewezen, een bevel 
had uitgevaardigd, waarbij aan de inwoners 
van P:rincenhage was gelast hunne wapenen 
op eene daartoe aangewezen plaats in te 
leveren, doch . aan· haar is · ,,niet· gebleken" 
dat zulks het geval is ge'weest. Wel heeft de 
Rechtbank onder de stukken een afschrift 
gevonden van een aan den Burgemeester van 
Princenhage gericht schrijven van den Generaal
Majoor, Commandant der Cavalerie-Brigad.e 
dd .. 10 September 1914, -waarin onder meer 
wordt bepaald, dat alle vuur- en steekwapenen 
ten- gemeentehuize moeten worden ingeleverd 

\ - doch aan de Re~htbank · is wederom ,,niet 
gebleken'', · dat aan de~e' autoriteit door 
H. M. de Koningin of van Harentwege door · 
den Minister de uitoefening van het Militafre 
gezag in den zin der genoemde wet was . opge
dragen en· uit · dezen hoofde. acht zij art. 49 
der wet in dit geval niet toepasselijk. 

Tegen deze 0 beslissing-komt de heer requirant 
in cassatie. Wanneer in de daarvan opge-

I
. maakte acte al moet worden gelezen,. dat het 
beroep onbeperkt is ingesteld,· dus ook de 
bevestiging der bewezenverklaring betreft, 
waaromtrent verschil van ·gevoelen kan bestaan, 
dan moet toch warden 1.n·aanmerking genomen,
dat bij de tijdig ingediende memorie dit beroep 
wordt beperkt tot, en dan ook alleen met 
middelen wordt gestaafd voorzooveel betreft 
dat deel der bestreden uitspraak, waarbij . de 
vernietiging van het in eersten aanleg gewezen 
vonilis (lees : de vonnissen) is uitgesproken, 
in zooverre als dit is geschied, en de beklaagde 
is ontslagen van alle. rechtsvervolging, zoodat 
het beroep dan moet worden beschouwd als 
niet-ontvankelijk, voorzoover het betreft· de 
bevestiging der bewezenverklaring, en deze 
bewezenverklaring derhalve in ieder geval 
onaangetast blijft (verg. laatstelijk Uw arrest 
van 17 Maart 1913, W. 9478). 

Bij bedo.elde memorie nu voert de heer 
requirant als middel van cassatie aan de 
schending van artt. 216, 2• lid en 221 Sv., 
welk middel wordt toegelicht met het betoog, 
dat de Rechtbank had behooren te beslissen, 
of dat de Commandant der Cavalede-Brigade 
bevoegd was om · de aangehaalde bepaling te 
maken, of dat hij dit niet was, doch, zulks riiet · 
in het midden had i:nogen l~ten door op grond, 
dat deze bevoegdheid haar niet was gebleken, 
den beklaagde van rechtsvervolging te ontslaan,. 
en dat zij, dit·doende, het ontslag niet behoorlijk 
heeft gemotiveerd. 

Het middel komt mij gegrond voor, met dit 
voorbehoud intusschen, dat art.' 221 niet door 
gebrek aan motiveering is geschonclen. Immers 
waar volgens Uwe- vaste rechtspraak de toe
passelijkheid eener strafbepaling op het be
wezene niet afzonderlijk met redenen omkleecl 

-behoeft te -worden, moet hetzelfde gel\l,en ·van 
ha,;e niet-toepasselijkheid.· Juist is echter, . 
dat de Rechter, die de rechtsregel heeft te 
zoeken, bij het vinden van wat naar het uiter
lijk zulk een regel is - of juister de bekend- · 
making daarvan en de inroeping krachtens 
de artt. io en 16 van de eerste Instructie, 
vastgesteld bij K. B. vail' · 22 Januari 1904 
(S. 10) van de medewerking der autoriteiten 
bij hare uitvoering - zich niet mag bepalen 
tot het uitspreken ·van twijfel aan hare gelclig
heid, om haar op dien groncl zonder nader 
onderzoek op zijde te schuiven, <loch dien 
twijfel in den eenen of in den anderen zin moet 
oplossen. Curia jus novit. 

De Rechtbank dan had moeten onderzoeken, 
wie- dan-wel als· dragers van het Militair gezag, 
becloeld in de Wet van 1899, waren aange-
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wezen. Zij zouden hebben bevonden, dat v66r· 
het uitbreken van den oorlog deze aangelegen-' 
heid voor het hier aanwezige geval van oorlog 
of oorlogsgevaar was geregeld bij de zooeven; 
genoemde. Instructie in verband laatstelijk 
met het K. B. van 18 November 1912 (S. 349), 
doch dat deze regeling weder was gewijzigd· 
door den Minister van Oorlog - hiertoe, 
hoewel zij bij• Kon. Besluit was getroffen, 
bevoegd door de hem bij art. 7 der Wet van-
1899 gegeven opdracht. - bij bekendmaking: 
van 10 Augustus 1914 (buitengewone Staats
courant van 11 Augustus 1914, n°. 186A).· 
Deze bekendmaking op haar zelve bepaalt echter 
nag niet de bevoegdheid van den Commandant 
der Cavalerie-Brigade. Immers daarin warden 
voor de uitoefening van het Militair gezag, 
bedoeld in de Wet van 1899, naast den Opper
bevelhebber van de Land- en Zeemacht, de 
Commandanten der verdedigingsstelling~n en 
de Territoriale Bevelhebbers aangewezen : de 
Commandant van het veldleger, respectievelijk ' 
de Commandant van een zelfstandig onderdeel 
van dat leger, en we! om dit gezag· uit te 
oefenen in de gemeenten, alwaar troepen van 
het veldleger verblijf houden, voorzooveel 
die troepen niet antler de bevelen eener andere 
antoriteit zijn gesteld, alsmE>de in het ctappen
gebied, dat aan het veldleger of aan een zelf
standig onderdeel daarvan, als bovenbedoeld, 
is toegewezen. 

De beantwoordirig van de _vraag, of de 
Commandant der Cavalerie-Brigade onder deze 
opsomming vie! en te Princenhage bevoegd was, 
hangt derhalve in de eerste plaats hiervan af, 
of destijds die Brigade een zelfstandig onderdeel" 
van het veldleger was, waaronder ik zou willen 
verstaan niet eene eenheid, die niet meer antler 
de bevelen van den Commandant van het veld
leger -staat - immers deze zou daarvan dan 
geen onderdeel meer uitmaken - doch eene 
eenheitl, welke in zooverre op ·zich zelf staat, 
dat zij op haar zelve, _en dus niet met andere 
eenheden te zamen, een onderdeel van dat 
Ieger vormt. - In de tweede plaats hangt het · 
antwoord op bedoelde vraag hiervan af, of, 
destijds troepen der Cavalerie-Brigade te 
Princenhage verblijf hielden, dan we! deze 
gemeente hehoorde -tot het etappengebied dier 
Brigade, en eindelijk nog - wanneer er althans 
eenige twijfel mocht bestaan, of <lit uitzoride
ringsgeval wellicht aanwezig was - of de te 
Princenhage verbl\jfhoudencle troepen der 
Cavalerie-Brigade soms waren gedetacheerd 
onder de bevelen van een andere autoriteit 
,!an 1nm eigen Commandant. 

Op _dez·e twee of drie vragen had de Recht
bank een stellig antwoord behooren te zoeken, 
hetzij in hare eil!en wetenschap, hetzij in 
zelfs ambtshalve daartoe verzamelde bewijs
middelen. Door dit na te laten en op grond 
van de dientengevolge bestaande onzekerheid 
)mtrent de bevoegdheid van den Commancla~t 
der Cavalerie-Brigade tot het uitoefenen van 
het Militair gezag te Princenhage den over
treder van zijn bevel van alle rechtsvervolging 
te ontslaan, heeft zij in verband met art. 257 Sv. 
art. 216 daarvan· verkeerd toegepast en art. 221 
in verband, met art. 211 geschonden. Immers 
het ontslag van rechtsvervolging was, in strijd 
met art. 216, niet gegrond op de niet-strafbaar
heid van het feit of van den dader, doch slechts 
op de onzekerheid omtrent de Atrafbaarheid. 
van het feit. En over de qualificatie en de 
op te leggen straf heeft de Rechtbank niet 
beraadslaagd en beslist, hoewel zij dit alleen 
mocht nalaten, wanneer ~aststond, dat het 
feit of de dader niet strafbaar waren, welk 
geval zich echter niet voordeed. 

Mijne conclusie !ltrekt tot vemietiging van 
' het bestreden vonitls, voorzoover daarh\j de 

beide in eersten aanleg gewezen vonnissen 
zijn vernietigd, ·het bewezen verklaarde niet 
stra~baar is verklaartl en heklaagde van alle 
rechtsvervolging is ontslagen, en verwijzing 
der zaak naar het Gerechtshof te 's Hertogen
bosch om op het bestaande l10oger beroep in 
zooverre, en dus met instandhouding der 
bewezenverklaring, opnieuw te warden berecht 
en afgedaan. 

De -Hoage Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. Feith; 

: Gelet op het middel van cassatie door den 
requirant voorgesteld bij memorie : (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0. dat bij het bij vonnis van 18 December 
1914 bekrachtigde vonnis des Kantonrechters 
van 6 November 1914, in zoover bij het bestre
den vonnis bevestigd, ten Iaste van den gere
quireerde bewezen is verklaard : dat hij te 
Princenhage woonachtig zijnde, op 25 Septem
ber 1914 des voormiddags te 9\.; uur een sabel, 
een revolver en een pistool, welke voorwerpen 
hij in zijn bezit had. nag niet had ingeleverd 
ten gemeentehuize te Princenhage ; 

clat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
aangaande het aldus bewezen verklaarde heeft 
overwogen : dat dit strafbaar zou zijn krachtens · 
art. 49 der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128), 
indien het Militair gezag, d. i. volgens art. 7 
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dier 'w~t eene door 'H. M. de Koningin of van 
. Harentwege door den Minister .van Oorlog 

daartoe aangewi:,zen · autoriteit, een pe-:":r had 
uitgevaardigd, waarbij aan de inwoners van 
Princenhage was gelast hunne wapenen op eene 
daartoe aangewezen plaats in te leveren; dat 
zich nu wel antler de stul&en een afschrift 
bevindt van "een · aan den Burgemeester van 
Princenhage gericht schrijven van deri Generaal
Majoor, Commandant der Cavalerie 0 Brigade, 
dd. 10 September 1914, waarin o. m. wordt 
,,bepaald", dat alle vuur- en steekwapenen ten 
gemeentehuize moeten warden ingeleverd, 
doch aan de Rechtbank niet is gebleken, dat 
aan genoemde autoriteit door H. M. de Koningin 
of van Harentwege door den Minister van Oorlog 
de uitoefening van het Militair gezag in den zin 
der Wet van 23 Mei 1899° (S. 128) is opgedragen; 
dat art. 49 dier wet ten deze alzoo niet toepasse-. 
lijk is en de beklaagde, waar het feit oak niet 
elders. strafbaar is, gesteld, te dien aanzien 
van alle rechtsvervolging moet · warden ont
slagen; 

0., dat het middel tegen deze beslissing is 
gericht,en tot ondersteuning daarvan is betoogd,. 
dat de ,door de Rechtbank' gebezigde grand is 
onvoldoende, daar zij of had moeten beslissen, 
dat de G~neraal-Majoor,_ Commandant _der 
Cavalerie-Brigade niet bevoegd was te bepalen 
hetgeen in het vonnis wordt vermeld - in 
welk . geval dit bepaalde geen bevel van het 
Militair gezag, als bedoeld .in de artt. 29 en 49 
der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128) was- of 
wel dat voorzegde Generaal-Majoor wel be
voegd ·was, -'- in welk geval _dan nag _overwogen 
had behooren te warden, of het door hem 
,,bepaalde" was op -te vatten als een ,,bevel" 
bedoeld in ,de ·voormelde artikelen; 

0., dat wat er van dit betoog zij, het voorge
stelde middel in elk geval niet tot cassatie 
kan leiden: 

0. ·t~ch, dat liet niet-inleveren door de 
inwoners van in staat van- beleg verklaarde 1 

plaatsen van, de in hun. bezit zijnde wapenen 
op de hun daartoe aangewezen plaatsen, 
blijkens de, artt. 29 en 49 der meergemelde 
Wet van 23 Mei 1899 (S. 128), slechts strafbaar 
is, indien die uitlevering tevoren door het 
Militair gezag is bevolen ; 

dat het uitgevaardigd zijn van z'oodanig 
bevel, omtrent welks afkondiging niets bij de 
wet is bepaald en hetwelk dus niet . als een 
wettelijk voorschrift kan warden-beschouwd, 
door het nader aan te duiden bevoegd .Militair 
gezag, ·derhalve een £eitelijk bestanddeel der 
overtreding: vormt, hetwelk bij dagvaarding 

moet warden ten laste gelegd en waarvan het 
bewijs in rechte moet warden geleverd ; 

dat hieruit volgt, dat, waar ten qeze sle9hts 
is ten laste gelegd en bewezen, dat de,requirant 
op tijd en plaats als bij dagvaarding vermeld, 
eenige wapenen, welke . hij in zijn bezit ha:1, 
ten gemeentehuize nag niet had ingeleverd, . 
dit feit niet valt antler de verbodsbepaling van 
art. 49 voormeld, terwijl het oak niet bij eenige 
andere wet of wettelijke verord.ening is straf
baar gesteld ·; 

0., dat de requirant · alzoo terecht van alle 
rechtsvervolging is ontslagen ; 

Verwerp~ het beroep. (~ed. Jur.) 

26 Mei 1915. BESLUI'l', houdende aanvulling 
~an het Koninklijkbesluit van 31 .Tuli 1905 
(Sta~f.9b/ad n°. 248) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van be~tnur, als be
doeld bij art. 108 der Provinciale Wet. 
S. 226. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Om>:en Minister van 
Staat, ·Minister van Binnenlandsche Zaken van 
24 April 1915, n°: 2612/1,, afdeeling -Bii:rnen-
landsch Bestnur; · · · 

Overwegende; dat aanvulling noodig is van 
artikel 5 van Ons besiuit van: 31 Juli 1905 
(Staatsblacl n°. 248) tot, vaststelling van eeu 
algemeen~n maatregel van bestuur, als bedoeld 
bi.i artikel 108. der Provinciale Wet; 

Gezien de artikelen· 108 en 115 der Provin
ciale Wet; 

,Den .Raad :van ,State ,gehoord (advies van 
11 Mei 1915, n°. 34): 

Gezien het nader rapport. van Onzen voor
noemden Minister van 20 Mei 1915, n°. 347Q, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : , 
Art. 1. Aan artikel 5 wordt toegevoegd een 

tweede lid, luidende. als volgt ; 
,,Wanneer eene hoofdsom als in ·het _e(lrste 

lid bedoeld, niet kan warden aangewezen of niet 
tot grondslag der raming kari strekken, ge
schiedt de raming naar de ter beschik_king 
staande gegeyens". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad eri van de Staatscour:ant, waarin het 
is geplaatst. 

-O!lze 'Minister van ,Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in afschrift zal warden gezo.nden aan Onzen 
Minister van Financien, aan den Raad van 
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State en aan de Algemeene .Rekenkamer en 
gelijktijdig in het Sfaatsblad en in de Staats
{;ourant zal · wbrden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Mei 1915. 
WILHELUIN A. 

De Minister van Staat, · 
:Minister van. Binnenlandsch~ Zake.n, 

00,RT V. D. LINDEN. 

(Uitge,q. 8 .Juni 19·15.) · 

29 1vlei 1915. · ·MrssrvE van den Minister van 
Oorlog aan de burgemeesters, betreffende 
':erg_oeding wegens kostwinnerschap. 

Bij de ,mondelinge beraadslagingen in de 
·Tweede Kamer der Staten-G'eneraal over bet 
wetsontwerp tot aan'vulling en verhooging van 
Hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting voor 
1915 (buitengewoon crediet) werd door soni
mige leden der Kamer weder de meen.ing uitge
,sproken, dat verschillende burgemeesters hetzij 
vergoeding wegens kostwinnerschap niet steeds 
toekennen, in gevallen, waarin die toch nood
zakelijk is en er rechtmatige aanspraak op 
bestaat, hetzij de bedragen lager stellen dan 
de som, welke feitelijk noodig is om daarmede 
in toereikende mate in het ~evensonderhoud 
· te kunn:en voorzien. 

Vooropstellende, · dat de juistheid van die 
meening bezwaarlijk door mij kan warden 

· beoordeeld, doch dat ik door het raadplegen der 
verzamelstaten DD den algemeenen indruk 
_heb verkregen, dat de bij het toekennen der 
vergoedingen aangelegde maatstaf wel met de 
bedoelingen van den wetgever strookt, vermeen 
ik niettemin het vorenstaande onder Uwe 
aa'ridacht te moeten brengen. 

Ik vind daarin tevens aanleiding U uit te 
noodigen :p.ogmaals in Uwe gemeente een ernstig 
onderzoek in te stellen naar de· vraag of bij de 
toepassing van het· vergoedingsinstituut niet 
•een te kleine maatstaf wordt aangelegd. 

Ik teeken hier nog bij aan dat, wat mij 
betreft. goedkeuring aan de toegekende vergo~
·dingen, voor zoover deze het wettelijk maxi
mum niet overschrijden, slechts dan ·zal warden 
•onthouden, wanileer zij, tegen de bedoelfrig 
-van den wetgever, mochten zijn verleend : 

in gevallen, wa,arin de •bij de zaak betrokken 
•dienstplichtige niet als kost\vinner kan warden 
beschouw<l ; 

wanneer het geldt personen of gezinnen, op 
me de in de desbetreffende wetsartikelen voor-

- 1rnmende omschrijving niet van toepassing is ; 
wanneer de betrokken personen of g·ezinnen 

. ·zonder vergoeding voldoende kunnen rond
komen; 

wanneer het toegekende bedrag te boven 
mocht gaan het verschil tussch~n hetgeen de 
dienstplichtigc inbracht v66r de mobilisatie en 
hetgeen hij voor eigen onderhoud · stellig zal 
hebben gekost. 

Ik heb de eer U te verzoeken om, wanneer 
bedoeld onderzoek mo9ht leiden tot de erken
n:ing, dat in Uwe gemeente meer vrijgevigheid, 
in verband ook met de _tijdsomstandigheden wel 
raadzaam zou zijn, dienovereenkomstig te 
handelen. 

Indien U in deze aanschrijving aanleiding 
vindt, nader ve_rgoeding _ toe te kennen of toe
gekende vergoedingen te verhoogen, gelieve U 
aan Uwe beslissing geen terugwerkende kracht 
te verleenen, tenzij Uw beslissing een b~jzonder 
geval mocht betreffen. 

De Minister van Oorlog, 
BosBOO],'[. 

31 Mei 1915. · BESLUI'l', tot nadere wij:dging 
van bet Koninklijk besluit van 28 Juli 1902 
(Staatsblad n°. 160), tot uitvoering van de 
artikelen 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35 en 36 
der Woningwet. S. 227. 

W1JWILHELMINA, ENZ. 

Op de v~ordracht v·an Onzen ~linister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, en 
van On.ze Ministers van Justitie en van Fi
nancien van 31 Maart 1915', 'n°. · 4894, afdeeling 
Vol,ksgezondheid en Armwezen, van 15 April 
1915, 2de afdeeling A, no. 581 en van 19· April 
1915, n°. 45, Genera.le Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Mei 1915, n°. 16); 

Gelet op het nader r\J,pport van Onze voor
no.emde Ministers van 11 Mei 1915, n°. 6873, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, van 
19 Mei 1915, :Zele afdeeling A, n°. 502 en van 
28 Mei 1915, n° .. 76, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en. verstaan: 
te bep!ilen: 
Art. I. Ons besluit van 28 Juli l!l02 (Staats

blad no. 160), gewijzigd bij Onze besluiten van 
10 November 1903 (Staatsblad n°. 2H), 5 No
vember 1906 (Staafsblad n°. 277), 28 Februari 
1907 (Staatsblad n°. 60) en 12 Februari 1913 
(Staatsblad n°. 52) wurdt gewijzigd als volgt: 

1°. Artikel 15, letter a, wordt gelezen als -
volgt, 

,,a. dat de rente en de aflossing van het 
voorschot moeten voldaan warden in ten hoog
ste vijf en zeventig gelijke annu'iteiten of, in
dien het voorschot renteloos is verleend, de af
lossing moet geschieden in ten hoogste vijf en 
zeventig gelijke jaartermijnel).". 
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2°. In artikel .19, -2de lid, wordt voor ,,vijf
tig" gelezen ., vijf en zeventig". 

· Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
den twceden dag na dien der dagteekening van 
het Staat .• blnd en van de Btaafscozwant, ,vaar 
in het, geplaatst is, 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van J usti tie en van Financien zijn belast met 
de uitvoering rnn dit besluit, hetwelk in bet 
Btaatsblad. en gelijktijdig in de Btaatscourant 
geplaatst en in afscbrift aan den Raad van 
State gr.zonden zal worden. 

's Gravenhage, den 3lsten M!)i 1915. 
WILHEL?.IlN .\. 

De Minisfr1· van Staat, 
De llfiniste1· van Binne11/a11dsche Zaken, 

CORT V. D LINDEN. 

.De Minister van J,,sfitie, B. ORT: 
De Mini.•ter 11an Financien, TRKUB. 

(Uitgeg. 17 J,i11i 1915.) 

31 21!ei 1915. BESLUIT, tot nadere aanvul!ing 
van bet besluit op de lndische Be@tuurs
opfeiding. S. 228. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien, van 4 Mei 1915, afdecling D, n°. 31; 

Den 'Raad van State gehoord (ad vies van 
18 Mei 1915, no. 19); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Mei 1915, afdeeling 
D, n°. 2;J; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het bepaalde in art. 5 sub I, litt. e, van Ons 

besluit op de Indische Bestuursopleiding (Ne
derlandseh Staatsblad Hl07, n° 71, Indis<:h 
Staatsblad 1907, n°. 230), v.ooals dat luidt inge, 
volge Ons besluit van 11 .Juni 1914, n°. 66, 
·(Nederlandsch Stadfsblad 1914, ·11°. 224, Indisch· 
Staatsblad 1914, n°. 567), wordt gelezen als 
volgt: 

bet eindexamen van de openbare bandels
scbolen met tweejarigen cursus te A,nste,·dam, 

'G1·oningen, Haarlem, Harlingen, Rotte,·dam, 
Utrecht, V/issingen en Enschede (afdeeling van 
de Nederlandsche School voor Nijverbeid en 
Handel aldaar), van de bijzondere hanclels· 
scholen · met tweej;,.rigen cursus van het Cani
sius College te Nijmegen, het college St. '\Ville
hrord te, Katwijk aan den Rijn en hot Bisschop
pelijk Seminarie te Rolduc (gemeente Kerkrade), 
van do handelsschool deel uitmakenae van de 

, Middelbare School voor Handel en Admi
nistratie te 's Gravenhage en van de a,m de 
Prins Hendrikschool te Batavia verbonden 
open bare handelsschool met tweejarigen cursus. 

Onze Minister van Kol011ien .is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algerneene Rekenlrnmer. 

's-Gravenhage, den 3lsten Mei 1915. 
' ' WILHELMIN'A. 

De .llfinister va;, Ko/onien, TH. B. PLEYTE. 
(Uilgeg. 14 ,foni 1915.) 

31 Mei 1915. BESLUIT,,betreffende ontbouding 
van goedkeuring aan de begrooting der 
gemeente Bergen op Zoom vobr bet dienst
jaar 1915, op grond van bet niet voldoende 
uittrekken van een post voor jaarwedden 
van politiepersoneel. ' 

WIJ WiLHELMINA, ENZ. 

Bescbikkende op bet beroep ingesteld door 
den Raad der Gemeente Bergen op Zoom tegen 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 4 Februari 1915, G. n°. 219, Ille 
Afdeeling; waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de begrooting dier gemeente voor het 
dienstj aar 191·5 ; · 

Den Raad van. State, Afdeeling voor de 
Geschillen van . Bes.tµur geboord, advies van 
11 Mei l!H5, n°. 75; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
27 Mei 1915, no. 3622, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Overwegende: dat op Hoofdstuk IV, Afdee
ling I,· artikel 1 b der uitgaven (jaarwedden 
van de inspecteurs en agenten van politie en 
van de veldwacbters) van de begrooting der 
gemeente ,Bergen op Zoom voor bet dienstjaar 
1915 / 900 minder is uitgetrokken dan Burge
meester en. Wetbouders badden voorg~_steld, ten 
ge:volge van. welken maatregel bet politiecorps 
in die gemeente op 1 ·Januari 1915 met een 
agent van politie .is verminderd en met den 
datum, waarop eene vacature zal ontstaan, 
wederom met een agent van politie zal worden 
verminderd ; 

dat Gedeput~erde Staten bij besluit, va,n 
4 Februar1 1915 G. n°. 219, Ille Afdeeling a,an 
de bcgrooting de goedkeuring bebben ont
houden uit overweging, dat blijkens de inge
wonnen ambtsbericbten o.m. van den Burge
meester van Bergen op Zoom van 22 December 
1914, n°. 1091, hetgeen ter motiveering van 
's Raads besluit als onttrekking aan den 
gewonen dienst wordt aangemerkt, juist een 
ma,atregel is geweest, gericht op de eerste en -,.,
voornaamste taak der politie: de handhaving 
der openbare orde onder alle dus ook in de 
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-door den toeloop van Belgische vluchtelingen 
ingetreden buitengewone omstandigheden ; dat 
in die ambtsberichten de niet-vervulling eener 
vacature in het politiecorps, voor zoover 
daarvan sprake kan zijn, alleszins wordt gemo
tiveerd, door het in verband met de mobilisatie 
verklaarde gebrek aan geschikte sollicitanten ; 
dat in die ambtsberichten op aannemelijke 
gronden wordt betoogd dat voorstellen tot 
11itb:reiding +an het gemeentelijk politiecorps 
-uitsluitend wegens de tijdrnmstandigheden 
zijn teruggehouden; dat can ook vermindering 
van den betrokken hegrootingspost om daar
door te komen tot inperking cJer eenmaal be
·staande nog wel door den Raad zelven gesanc
tionneerde getalsterkte der pol;itie, door zuinig
heidsoverwegingen riiet wordt gemotiveerd en 
in strijd is te achten met de belangen der ·ge
meenschap; dat overigens zonder redelijken 
grond het bedrag der raming is bepaald naar 
e·en toestand die eerst zal intreden nadat in het 
betrokken politie-personeel nog eene vacature 
zal zijn ontstaan, zoodat met betrekking tot 
dezen post op de begrooting niet alle uitgaven 
zijn gebracht waartoe de gemeente krachtens 
artikel 205 der Gemeentewet verplicht ·is te 
achten; 

dat van het besiuit van Gedeputeerde Staten 
de Raad der Gemeente Bergen op Zoom bij 
Ons in beroep is gekomen daarbij aanvoerende 
dat c:le Raad den post op Hoofdstuk IV, Afdee
ling I, art. 1 b, der uitgaven met een bedrag 
-;,an f 900 heeft verminderd en gehe_ei' in over
eenstemming heeft gebracht met .de verorde
ning op de inrichting der Politie, zooals deze 
door den Raad den 29 December 1914 is vast
gesteld, welk besluit door den Voonitter als 
naar zijn oordeel in strijd met het algemeen 
belang aan de Kroon ter vernietiging is voorge'. 
<lragen, <loch ten opzichte waarvan Gedepu
teerde Staten namens den Minister van Binnen
landsche Zaken hebben medegedeeld dat 
<leze geen.termen aanwezig acht om de vernie
tiging te bevorderen ; dat de Raad dezen post 
uitsluitend heeft verminderd omdat hij van 
oordeel is dat de uiterste zuinigheid in de tegen
woordige tijdsomstandigheden; vooral met het 
oog op den financieelen toestand der Gemeente, 
moet worden betracht, en het bewezen is dat 
het politie-personeel zeer .goed kan worden 
verminderd; dat immers gedurende de tegen
woordige abnormale omstandigheden doorloo
pend eene vacature heeft bestaan, terw'ijl steeds 
een en veelal . twee politieagenten aan den 
gewonen dienst zijn onttiokken zonder . dat 
hiervan nadeelige gevolgen zijn ondervonden ; 

dat, waar 1n deze abnormale omstandigheden 
de politiedienst blijkt verricht·ie kunnen worden 
door een aantal· agenten dat bedraagt drie 
beneden · het vroegere maxim~m, de Raad 
van oordeel is dat in normale omstandigheden; 
die naar hij hoopt spoedig zullen wederkeeren, 
<lit vroegcre maximum minstens met twee 
agenten kan worden verminderd en deze kosten 
kunnen worden bezuinigd ; dat nog opgemerkt 
dient te word.en dat 's Raads besluit feitelijk 
geen verandering brengt in het huidige aantal 
politieagenten· die den laatsten tijd in functie 
waren; dat immers de Raad duidelijk heeft te 
kennen gegeven alleen de reeds lang bestaande 
vacature niet te willen aanvullen en overigens 
geen vermindering van het aanta] politieagenten 
te wenschen, tenzij bij vacature of bevordering ; 
dat de bestaande vacature dateert van Juli 1914 
en onjuist is de bewering van den Commissaris 
van Politie dat zij eerst van September af zou 
bestaan; dat het .immers geen betoog behoeft, 
dat· waar de vacature van Juli in September 
is aangevuld, in ieder geval deze vacature tot 
September heeft bestaan terwijl een nieuwe 
vacature in September is ontstaan, waaruit 
volgt dater van Juli af eene vacature is geweest ; 
dat de Raad opmerkt dat de beslissing omtrent 
het aantal politieagenten geheel te zijner 
prudentie en van intiemen aard is en de opvat
ting als. zouden Gedeputeerde Staten daarop 
invloed mogen uitoefenen, een gevaarlijk pre
cedent zou scheppen, waardoor de autonomie 
der gemeente wordt aangerand ; dat zulk een 
opvatting hiertoe zou leiden dat de interne
zaken der gemeente feitelijk beslist zouden 
worden door liet College van Gedeputeerde 
Staten, ten gevolge waarvan de Raad overbodig 
z<1u zijn ; dat indien het Raadsbesluit van 
29 December 1914 tot wijziging van artikel 4 
der. verordening. op de inrichting der politie in 
de gemeente Bergen op Zoom door de Kroon 
was vernietigd, de Raad zich bereid had ver
klaard op zijn besluit terug te komen en als
nog een post in overeenstemming daarmede 
op de begrooting te brengen, ja zelfs nu _de 
vernietiging niet heeft plaats· gehad, de Raad 
zelfs bijaldien het hem zal blijken, dat het nu 
vastgesteld aantal politieagenten in de toekomst 
niet voldoende zal zijn, geen oogenblik · zal 
weifelen op zijn genomen besluit t~rug te 
komen ; dat de Raad dan ook met deze moge
lijkheid rekening heeft gehouden door den 
post onvoorziene uitgaven bij het vaststellen 
van ':'de begrooting met f 825 te verhoogen, 
waaruit de kosten voor uitbreiding van het 
politiepersoneel, indien het den Raad mocht 
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blijken dat in den loop van het jaar eventueel 
daaraan beh_oefte zou bestaan, gevonden kunnen 
warden ; dat de overweging van Gedeputeerde 
Staten als zou de· Raad niet alle uitgaven op 
de begrooting hebben gebracht waartoe de 
Gemeente krachtens art. 205 der Gemeente
wet verplicht is te achten, naar de meening 
van den Raad niet juist is, omdat de begrooting 
alle uitgaven der gemeente van welken aard 
ook, bevat en met het oog op de aanhoudende. 
mutatien in het politiecorps wel degelijk kan 
warden aangenomen dat in het eerste halfjaar 
eene vacature zal zijn ontstaan, waarvoor een 
post op de begrooting is uitgetrokken en mocht 
zulks niet het geval zijn, de meerdere kosten 
aan het !anger uitblijven dier vacature ver.
bonden, door den post van onvoorziene uit
gaven kunnen worden gedekt ·; 

Overwegende : dat in de aan het schrijven 
van den Burgemeester van Bergen-op-Zoom 
van 22 December 1914 toegevoegde bijlage uit
voerige inlichtingen zijn verstrekt, ten betooge 
va:n de noodzakelijkheid om den post Hoofd
stuk IV, Afdeeling I, Artikel 1 b, der gemeente
begrooting voor 1915 vast te stellen zooals deze 
door Burgemeester en Wethouders den Raad 
ter vaststelling is aangeboden en dat de in dat 
stuk voor de versterking der gemeentepolitie 
aangevoerde gronden niet voldoende zijn 
weerlegd; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroe'p ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W. v. d. B. A.) 

31 Mei 1915. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 33, l• al. der Vogelwet van l!-JLl, 

S. 303, verbiedt het gebruik van bij alge
meenen maatregel van bestuur nader aan 
te wijzen middelen, om beschRrrnde vogels 
eu vogels,. als bedoeld in art. le der Wet, I 
te vaugen of te dooden. . , 

Het bezigen van lijm tot het vangen der 
bij art. 33, l• al. bedoeide vog,·ls levert in 
verband met de artt. 36 en 41 der Vow,1-
wet eene zelfstandige overtrediug op, zu11-
der dat .zulk een vogel inderd-,md daardoor 
behoeft te zijn bemachtigd. 

Lijm is niet als va11grniddel verbode11 
ten aanzien van alle vogel.s z<>11der ond,•r
scheid, maar er zijn integendeel vogels met 
name de in art. la der Vog,·lwet bedbelde, 
omtrent welke te dien opzichte in geenerld 
wetsvoorschrift is bepaald. 

Nu.de aanklacht en in verband daarmede 

de bewezenverklaring zich niet beperken 
tot het gebruik van lijm bij het vangfm 
van de in art. 33, 1• ai. genoemde vogels, 
maar betrekking hebben op vogels in het 
algerneen, volgt daaruit niet, dat_ beklaagde 
:dch heeft schuldig gemaakt aan een straf
baar feit. 

(Vogel wet art. 33.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo. 

· Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en L. E. Visser. 

· De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam va_n 
11 Maart 1915 houdende bevestiging van een 
vo:rinis van het Kantongerecht aldaar de dat.o 
19 Januari 1915, waarbij A. M. de J.; fabrieks
arbeider, oud 24 jiar, geboren te' Beesd en 
wonende te Rotterdam, is ontslagen van 
rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal· Mr. 
Tak. 

Aan gerequireerde was bij inleidende dag
vaarding ten laste gelegd: ,,dat hij, te Rot
terdam, op 8 Novem,ber 1914, des voormiddags 
omstreeks 11 ;-'! ure, op een perceel opgespoten 
grand, begroeid met houtgewas en gras, ge
legen buiten openbare wegen en voetpaden, 
in den Nieuw-Mathenessepolder, stukjes bies, 
besmeerd ;net lijm, zooda~ig heeft opgest~ld, 
dat daarmede vogels konden word en gevangen". 

De Kantonrechter te Rotterdam verklaarde 
bij vonnis van 19 Januari jl. deze aanklacht, 
alsmede de gevorderde schnld, wetti~ en over-· 
tnigend bewezen, doch ontsloeg gerequireerde 
van alle rechtsvervolging, daar slechts paging 
zou zijn ten lasl,e gelegd en geen voltooide over
treding, welk oordeel de Rechtbank aldaar op 
11 Maart jl. onderschreef. 

De heer Officier van Justitie heeft echter 
tegen laatstgenoemde beslissing c~s~~tie aan
geteekend, ter ondersteuning waarvan hij bij 
tijdig ingediende memorie een middel stelt, 
luidende : ,,Schending door verkeerde toepas
sing van: art. 216 Sv. en art. 46 Sr. en door 
niet-toepassing van de artt. 33 en 36 der 
Vogelwet 1912, in verband met art. 8 K. B. 
18 November 1913 (S. 412)". 

In zijne toelichting verwijst hij naar Uw 
arrest van 22 September 1863 (W. 2523) (vgl. 
ook arrest ·H. R. 23 Augustus 1864, W. 2625), 
waarin gezegd wo;dt, dat de uitdrukking 
,,uitgraven" of ,,delven" eene .uitgebreidere_ 
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beteekenis heeft dan oppervlakkig zou warden 
vermoed en betoogt hij. dat · de strafbaarheid 
van het bewezene, indien deze leer·- op de 
Vogelwet wordt overgebracht, ·buiten twijfel is., 

Ik heb mij afgevraagd, of de bestreden be- ' 
slissingen,. met het oog op de in aanme_rking 
komende, straks te bespreken verbodsbepalin- · 
gen, wel voldoende met redenen om1deed zijn, 
meer speciaal, of inderdaad uit de gebezigde 
bewijsmiddelen kon en mocht warden afgeleid, 
gelijk de feitelijke Rechter deed, door de dag
vaarding in haar geheel en dus 09k de daarin 
voorkomende generieke benaming ,,vogels" 
bewezen te verklaren, dat hetzij door het 
gebruik van lijm als middel, zooals onder-· 
werpelijk ges~hiedde, hetzij door het bezigen 
van slagkooien·, gelijk elders het geval ·is, of 
bescbermde vogels en vogels als bedoeld in 
art. 1 sub c der vigeerende Vogelw:et (art. 33" 
der Vogelwet), of de bij art. 17 der Jagtwet 
als wild aangewezen vogels konden warden 
gevangen. Ik antwoord bevestigend, omdat 
- gelijk overbekend is - zoowel de in art. 1 
aanhef en sub c der Vogelwet 1912 genoemde 
vogels, als de patrijs en de kwartel en misschien 
oak andere als ,,wild" aangemerkte vogels zich 
gemakkelijk met lijm en slagkooi laten be
machtigen, terwijl ik de dagvaarding en het 
bewezene in dien zin neem, waartoe de be
woordingen mij - en zulks in aansluiting aan 
het gevoelen van den feitelijken Rechter -
mij recht geven, dat zij niet doelen op eene· 
bepaalde ·vogelsoort, doch op vogels in het 
algemeen, onder welke benarning dan oak in 
de ornithologie gekend. 

Is <lit juist gezien, da~ mag ik ook tot op 
zekere' hoogte deze voorziening ondersteunen 
ondanks Uw arrest van 22 April 1912 (W. 9341) 
gewezen naar aanleiding van art. 1 der ·wet 
van 25 Mei 1880 (S. 89), welk arrest den feite
lijken Rechter blijkbaar ten voorbeeld is ge
weest en waarin Uw Raad eene duidelijke 
omschrijving va,n het begrip •,,vogels vangen" 
heeft ·gegeven; waarbij als toen, evenals in de 
gewraakte beslissingen, in overeenstemming 
met Mr. Ledeboer's conclusie, ·vrijheidsberoo
ving als clementaire voorwaarde op den voor-
grond werd gesteld. 

Het geval toch ligt hier geheel anders. 
Immers toen gold het de beteekenis te out
warren eener bepaling, die ongeveer gelijk, 
luid~nd is aan ~rt. 2 der Vogelwet en indien· 
'omtrent laatstgemeld voorschrift mijne mee
ning- werd gevraagd, zou die zich aanstonds 
aan Uw oordeel van 1912 aansluiten: 

Thans echter komen in verban·d met a·e 

groote speling, die de dagvaarding en d 
bewezenverklaring ons laten, door van ,,vogels" 
te spreken en dus alle vogelsoorten te bestrijken, 
uitsluitend in aanmerking art .. _33 der Vog()lwet 
1912 en art. 15 der. Jagtwet, het eerste, voor 
zooveel de. bescherrnde vogels en de vogels van 
art. 1 sub c der Vogelwet betreft en het laatste, 
ter wering van het ongeoorloofd jachtbedrijf,' 
voor de bij art. 17 der J agtwet als ,, wild" 
aangewezen vogels, terwijl voorts het pluimvee, 
bedoeld in art. 1 sub a der vigeerende Vogelwet, 
buiten beschouwing kan blijv'en, omdat dit · als 
zoodanig nergens bijiondere rechtsbesch";rming 
ontmoet. 

Deze leer is strijdig met die der Rechtbank 
en. klaarblijkelijk oak met die van den steller 
der dagvaarding, die beide in art. 8 K. B. 
18 November _1913 (S. 412), de bij voorkeur 
toepasselijke verbodsbepaling zien, waarom de 
eerste in het bijzonder voorliefde toont voor een. 
gevangen vogel en de verboden middelen eigen
lijk veronachtzaamt. 

Ten onrechte natuµrlijk [vgl. arrest H. R. 
18 Januari ji. i. z. J. de Wit (C. V. bl. 38 Red. )l, 
omdat de verhouding van art. 33 tot ge
noemd art. 8 eene is van moeder en kind, 
in <lien zin, · dat art. 33 de verbodsbepaling 
bevat en art. 8 krachtens dat verbod alleen de 
verboden vangmiddelen behoort aan te wijzen, 

· waardoor het ter waardeering van art. 33 geheel 
waardeloos is. Dat echter de Kro_on verder 
is gegaan en zich niet beperkt heeft tot de haar 
wettelijk. toegekende bevoegdheid, doch het 
reeds gegeven verbod m_eer algemeen en boven
dien nog onjuist· herhaalde, wijt ik aan het 
.niet goed begrepen, door de Regeering over
genomen amendement-Rink eri aan de wisseling 
van Ministers, zooals blijkt uit de verschillende 
mede-oriderteekening van Wet en Kon. Beslui~, 
hetgeen - het een met het .ander - schrome

-lijke verwarring bracht. 
Nu lijkt het mij, dat de waarde der beide 

in aanmerking komende verbodsbepalingen 
niet moet warden gezocht, gelijk dit i.n art. 2 
der Vogelwet het geval is, in het tegengaan van 
het vangen of dooden van een vogel, <loch 
kennelijk in de beoogde wering der aanwending 
van het, hetzij in den algemeenen maatregel 
van bestuur, hetzij in de wet zelf ais ongeoor
loofd jachttuig verboden middel. Hierop 
alleen dierit de nadruk gelegd, terwijl het voor 
de strafbaarheid geheel bijzaak is, of het doel, 
waarvoor het middel werd gebezigd, al of niet 

'bereikt is, mits dit slechts op de ontworpen 
wijze bereikbaar kan worden geacht. Voor 
·art. 15 der Jagtwet heeft Uw Raad dit stand-
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punt in onderscheidt,ne.arresten - als··sprekend 
noem ik slechts die van 10 Juni 1863 (W. 2497) 
en 20 Juni 1890 (W. 5830) - als juist erkend 
en vpor art. 33 der Vogelwet 1912 vrees ik ·geen_ 
afwijkend inzicht. Immers het daarin voor
komend woordje ,,om" duidt op het vangen 
en dooden als doel, ter bereiking waarvan het 
aan te wenden middel moet kitnnen dienen, 
terwijl overigens de ·gansche ratio van dit zoo 
na aan art .. 15 der Jagtwet verwant verbod, 
in tegenstelling met art. 2, gelijk ik zooeven 
reeds . zeide, zich tegen de verboden vang
middelen· richt. In dien zin luiden dan oak 
Uw beide arresten van 7 Mei 1839 en 29 October 
1844 (v. d. Honert, Jagt en Visscherij, I bl. 6 
en II bl. 167) die, schoon van e·erbi~dwaardigen 
ouderdom, in cirkelgang jeugdige interpreta
tieve waarde hebben voor het onderwerpelijk 
probleem. 

Zoo valt d_an het bewezene in meer dan eene 
strafbepaling en wel als overtreding van 
art. 33, in verband met art. 8 K. B. 18. No
vember 1913 (S. 412) in 4,ie van artt. 36 en 41 
der Vogelwet 1912, .en· in art. 40 j 0 • 45 d<c:r 
Jagtwet als inbreuk op het verbod van art. 15 
dier Wet; Ofschoon nu krachtens art. 55 Sr. 
- hier toch geldt het een frappant ·geval van 
ei\ndaadschen samenloop - art. 36 der Vogel wet 
uitsluitend als strafbepaling in aanmerking 
komt, daar cl.it de zwaarste hoofdstraf bedreigt, 
doet zich thans de vraag voor, hoe gequalificeerd 
warden moet. Bij arrest van 21 November 
1887 (W. 5511) besliste Uw Raad ten gunste 
der enkelvoudige qualificatie, behoorende bij 
de in aanmerking komende strafbepaling, do~h 
in Uw later arrest .van 15 October 1900 (W. 
7504) is reeds eenige kentering merkbaar en 
word.t _eene- -dubbele gebillijkt. Ik heb hoop, 
dat Uw. Raad thans zal beslissen, dat zij niet 
alleen is toegestaan, <loch tevens plicht is. 
Immers alleen de zwaarste hoofdstrafbepaling is 
toepasselijk, zegt art. 55 Sr., waardoor dus niet 
wordt gederogeerd aan het beginsel van art. 211 
Sv., hetwelk beraadslaging eischt over de 
qualificatie van het bewezene en aan dat van 
art. 221, dat op straffe van nietigheid als inhoud 
van het--vonnis de wettelijke benaming ·van het 
strafbare feit vorclert. Onze doctrine is een-

. stemming ·en zelfs van Hamel, die vroeger eene 
afwijkende_ . meening verdedigde (Inleiding, 
1 e dr. bl. 391), geeft zich nu gewonnen en 
adviseert (3° dr., bl. 517 en 518) in gelijken zin 
als waarin Noyon (3° dr., I, bl. 319) en Simons 
(Leerboek, 2° dr. I bl. 305) dit reeds vroeger 
deden. 

In concludeer mitsdien tot vernietiging der 

beide uitspraken -·ten aanzien der rechtsovei
wegingen en het gegeven dictum, tot qualifi
catie' van het bewezene, waar_aan -gerequireerde 
reeds is schuldig verklaard, als: 1°. ,,het aan
wenden van bij algemeenen maatregel van 
bestuur van 18 November 1913 (S .. 412) ver
boden middelen om . beschermde vogels en 
vogels als bedoeld in art. le der Vogelwet 1912 
te vangen", 2°, ,,het doen van verboden 
pogingen om bij art. 17 der J agtwet als 
,, ,,wild"" aangewezen vogels met lijm te 
bemachtigen" . en tot zijne veroordeeling 
deswege, met toepassing van de artt. 1, 33, 36 
en 41 der Vogelwet .J912, art. 8 K. B. 18 No
vember 1913 (S. 412), de artt. 15 en 17 cler 
Jagtwet, de artt. 23, _55 en _91 Sr. en art. 219 
Sv., in eene geldboete van f 5, met bepaling 
dat, indien de boete niet zal zijn betaald binnen 
twee· maanden na de uitspraak van het. te 
geven arrest, deze zal warden vervangen door 
hechtenis .van vijf dagen en tot verbeurd
verklaring met last tot vernietiging der voor
werpen, waarmede het bewezene is gepleegd. 

De H6oge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie door den 
requirant voorgesteld. bij memorie, luidende .: 
(zie concl. adv.-gen.); 

0. · d_at gerequireerde oorspronkelijk was 
_gedagvaard ter zake: dat hij op 8_ November 
1914 te Rotterdam op een perceel opgespoten 
grand, begroeid. ·met houtgewas, en gras, 
gelegen buiten openbare wegen en voetpaden 
in den Nieuw-Mathenessepolder, stukjes bies, 
besmeerd met lijm, zoodanig heeft opgesteld, 
dat daarmede vogels konden · warden · ge
vangen; 

0. dat de Kantonrechter bij zijn door de 
Rechtbank bevestigd vonnis, dit feit en gere
quireerde's schuld .daaraan wettig en over
tuigend · bewezen heeft geacht, doch gerequi
reerde heeft ontslagen van rechtsvervolging 
op grand: 
- dat dit feit oplevert een paging tot het 
-vangen van vogels met lijm; 

dat toch, om het foit van het vangen van 
vogels door middel van lijm voltooid to doen 
zijn, behalve het vangbaar stellen van met 
lijm. bestreken stokjes, behoort het door 
middel van zulke vangbaar gestelde stokjes 
inderdaad bemachtigen van een vogel, zoodat 
het ten laste gelegde en als bewezen aan
genomen .feit, als slechts opleverende paging 
tot eene overtreding, niet strafbaar is ; 
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0. dat tegen deze beschouwing zich richt het 
cassatiemiddel, voorgesteld door den requirant, 

· die volgens de gegeven toelichting van oordeel' 
is, __ dat in bovenbedoelde artikelen - onder 
,,vangen" niet alleen te verstaan is het wnkelijk 
l;>emachtigen van vogels door middel van lijm, 
maar oak het pogingen aanwenden om ~ door 
zoodanig middel vogels te vangen, zoodat een 
dergelijk pogen als een zelfstandige overtreding, 
moet word.en beschouwd; . 

0. hieromtrent : 
dat art. 33, al.·l der Vogelwet 1912 (S. 303), 

verbiedt het gebruik van bij algemeenen maat
regel van bestuur nader aan te wijzen middelen 
om beschermde vogels en vogels, als _ bedoeld 
in a;t. le der Wet, te vangen of te dooden; 
terwijl art. 36 op overtreding van dit verbod 
een geldboete van ten hoogste £ 50 als straf 
stelt; 
. dat deze beteekenis van art. 33, al. 1 voor

noemd volgt zoowel uit den tekst zelven, 
blijkens het daarin voorkomend woordje ,,om", 
als uit een vergelijking met art. 2 dier Wet, 
hetwelk on_der_ dezelfd e strafbepaling reeds het 
vangen of dooden van beschermde vogels 
verbiedt, zoodat eerstgenoemde bepaling, indien · 
zij omtrent de beschermde vogels slechts zou 
inhouden een verbod om die met bepaalde mid
delen te vangen of te dooden, ten opzichte van 
die vogels in haar algemeenheid geen zin zou 
hebj:Jen; 

dat nu art; 8 van het K. B. van 18 November 
1913 (S. 412) aan het voorschrift van art. 33, 
al. _ 1 uitvoering heeft gegeven door aan te, 
wijzen de middelen,_ waarmede het verboden 
is de in dit artikel genoemde vogels te vangen, 
e_n onder de verboden middelen o. m. heeft 
aangewezen ,,lijm"; 

dat dus het bezigen van lijm tot het vangen 
der bij_ art. 33; al. 1 bedoelde vogels in verband 
met de artikelen 36 en 41 der Vogelwet een 
zelfstandige overtreding oplevert, zonder dat 
zulk een vogel daardoor inderdaad behoeft te 
zijn bemachtigd ; 

o: dat desniettemin het middel niet tot 
<Jassatie kan leiden ; 

dat t~ch de aanklacht, en in verband daar
mede, de bewezenverklarmg zich niet beperken 
tot het gebruik van het gewraakte middel bij het 
va~gen van de bij art. 33, ·al. 1 genoemde · 
vogels, maar betrekking hebben op vogels in 
het algemeen ; 
, dat echter lijm niet als vangmiddel ten aan

zien van alle vogels zonder onderscheid is ver
boden, maar er integendeel vogels zijn, met 
name de· in art. la der Vogelwet bedoelde 
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omtrent welke te dien opzichte in geenerlei 
wetsvoorschrift iets is bepaald ; 

dat derhalve uit het ten laste gelegde en 
bewezenverklaarde niet yolgt; dat gerequireerde 
een strafbaar feit heeft begaan en hij terecht 
van rechtsvervolging is ontslagen; · 

Verwerpt het beroep. (Ned: Jur.) 

2 Juni 1915. l:11,;sr:1JIT, houdende intrekldng-· 
· -van de. tijdelijke op hefting vari het verbod 

van uitvoer vari ruwe lrntoen. S. · 229. 

WrJ WILHELMINA, 1rnz. 

Op de voordracht van Onze· Ministers van 
Oorlo'g, van Financien _ en van Landbouw, 
Nijverheid en HandPl van 2.Juni l\ll5, Kabi
net, Litt. G67 ; _ 

Hebben goed-gevondon en verstaan : 
In te trekken de· tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van · r.uwe katoen, toege
staan bij Ons Besluit van 26 Januari 

0
1915 

(Staatsblad no, 27), 
Onze Ministers van Oorlog, yan Pinancien 

en vau Landbouw, Nijverheid en Handel ;,ijn, 
ieder ·voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering v:in dit Besluit; .hetwelk in het 
Staatsblad zal word,m gep!aatst. 

's Gravenbage,. den 2den J uni 1915. 

WILHELMINA .. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Ui(qeg. 3 Juni 1915.) 

3 .foni 1915. BESLUIT, tot vaststP,lling van een 
algemeen reglement voor den dienst op de 
spoorwegen, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118). S. 230. 

WIJ WlLHELl\UN A, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat :van 30 April 1915, La. D, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op · artikel 27 der wet van 9 April 
1875 (Slaatsblad n°. 67), ]aatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad n°. 62), 
op artikel 1 dar wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 118) en op artikel II der Overgangsbepa. 
lingen van de wet van 13 Juli 190T(Staatsblad 

'n°. 193); _ 
Den Raad van· State gehoord (advies van· 

25 Mei 1915", n°, , 13); ' 
Gezien bet nader rapport van Onzen voor

noemden klinister van 1 Juni 1915, n°. 235, 
afdeeling Spoorwegen ; 
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Hebben goedgevo:riden en verstaan : 
met ingang :van 1 O~tober 1915 : 
1°. ·te bepalen, dat v'ot~ 'de· spoorwegen, 

bedoeld Jn artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118), bet algemeen reglement 
voor den dienst op de spoorwegen, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van den 26sten J uni 
1913 (Staatsblad n°. 315i, nfet zal gelden; 

2°. vast te stellen bet algemeen reglement 
voor den dienst op de spoorwegeri, bedoeld in 

.artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 118), zooals dat biernevens is gevoegd ; 

3°, te bepalen, dat is vervallen bet bij Ko
ninklijk besluit van den 18den Augustus 1902. 
(Staatsblad n°. 170) vastgestelde en laatstelijk 
bij Koninklijk besluit van den 29sten Juli1912 
(Staatsblad n°. 271) gewijzigde Locaalspoor-
wegreglement 1902, .dee! A. · 

Onze Mini~ter van· Waterstaat is·belast met 
de uitvoering van •dit besluit, hetwelk fo bet 
Stuatsblad ieplaatst en in afschrifti aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's.Gravenbage, den 3den Juni 1915. 
Wr'LHELMIN A. 

De Jfinister van Waterstaat, C. L,:LY. 
( Uitgeg. 2i .Jirni l\Jl5.) 

ALGEMEEN REGLEMEN'l' voor den 
· dienst. op de spoorwegen. bedoeld in artikel 
l der wet -van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. · 
118). 

HOOFDSTUK I. 

VAN DEN WEG. 

Onderhoud van weg en werken. Aanduiding van 
gedeelten, welke slechl.9 met verniinderde sne/heid 

en •;an die, welke niet mogen worden bereden. 

Art. 1. L De weg en de daartoe beboorende 
werken worden voortdurend zoodanig onder-
Jionden, dat zij veilig met de grootste over
eenkomstig artikel 68 toegelaten snelheid 
kunnen wurden bereden. 

2. Gedeelten, WP]ke wegens de uitvoering 
van werken of om andere redenen niet met 
de grootste overeenkonistig artikel 68 toegelaten 
snelheid kunnen worden beredAn, zijn, zoowel 
bij nacht · als bij dag, gedurende den dienst, 
door van den trein dnidelijk te berkennen 
seinen aangewezen. 

3. Gedeelten, welke tijdelijk niet te berijden 
zijn, worden door haltseirien, op voldoenden 
•afstand geplaatst. kenbaar gemaakt, . ook 
war!ne!)r geen trein wurdt verwacbt. 

Bewaking en schouwing van den spoorweg. · 

2. I. Bewaking van den spoorweg wordt 

alleen· gevorderd op de door den Minister aan 
te wijzen plaatsen, ·en slecbts zoolang er treinen 
verwacbt worden. 

2. · Dagelijks I usschen zonop- en -ondergang 
moet de weg over zijne · gebeele lengte ten 
·minste eenmaal. nauwkenrig worden geschouwd·. 
In bijzonder~ gevallei~ of voor bepaalde baan
vakken · kan de Raad van Toezicbt bepalen, 
dat meer dan eenmaal per etmaal en op wel
ken · tijd van bet etmaal moet worden ge
scbouwd: 

3. Punten., waar gevaar dreigt, moeten voort
durend worden bewaakt. 

4 .. Bij elke scbouwing ,wordt inzonderbeid 
gel et op den toestand van sporen, wissels en 
~eininrichtingen. · 

Profiel van vrije ruimte. 

3. 1. Ten aunzien van spoorwegen met nor
male spoorwijdte geWt voor de sporen op den 
weg en de hoofdsporen op de stations en 
halten bet als bijlage A bij dit r11glement ge
voegde, met I gemerkte profiel van vrije ruimte, 
voor de overige · sporen ltet met II gemerkte 
profieL Voor de spoorwegen met andere 
spoorwijdte word,t het profiel van vrije ruimte · 
door den Minister, bestuurders van den spoor-
wegdienst geboord, vastgesteld. . 

2. Binnen deze profielen mogen geene vaste 
voorwerpen worden gebouwd, tenzij deze voor 
de veiligheid van het verkeer niet bindedijk 
zijn en door den Raad van. Toezicht worden 
toegelaten. 

Hoofdsporen. 

4. L In de hoofdsporen worden geene ge
zonken sporen en gee.ne.draaischijven:toegelaten. 

2. Er moeten inricbtinen zijn, waardoor bet 
omzetten van op een afstand van. meer dan 
250 meter bediende wissels in ·de boofdsporen, 
terwijl .een trein door den wissel rijdt, belet 
wordt. 

3. Bij wissels in de boofdsporen, welke op 
een afstand van minder dan 250 meter bedjend 
worden·, zijn dergelijke inrichtingen vereischt, 
indien de Raad van Toezicbt, bestuurders van 
den spoorwegdienst geboo~d, dit noodig oor-
deelt. · 

· 4. Van bet bepaalde in h·et eerste en in bet 
tweede lid kan door den Raad van Toezicbt 
ontbefiing ·worden verieend. 

M aatregelen fer voorkoming van het ongewenscht 
met elkaar in aan.-aking ko,nen van poe,-fuigen. 

5. 1. Tusscben twee samenloopende of elk
ander kruisende sporen wordt de grens aange 
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duid, tot welke zich voertuigen op het eene 
spoor kunnen bewegen, zonder. de bewe.ging 
van voertuigen op !;iet andere spo~r tebinderen;: 
Tilsscben die grens en den wissel of bet kruis~, 
punt mogen gelijktijdig op de beide sporen 
geen voertuigen worden geplaatst of voortbe
wogen. 

2. De wijze, waarop die grens wordt aange; 
duid, wordt, bestuurders van den spoorweg· 
dienst geboord, door den Raad van Toezi'cbt 
vastgesteld. . 

8. Tijdig v66r de komst van een trein moeten 
de te· berijden sj:,oren vrij en onbelemmerd en 
de wissels in den juisten stand gesteld zijn, 

Aanwijzing. van afstanden en hellin,qe1i. 

6. 1. Op den weg zijn palen geplaatst, die 
den afstand van· een eh,dstation langs de ns 
van den spoorweg in kilometers aangeven. 

.2. Waar de weg van een waterpas gedeelte· 
in eene hellirig, of van de eene belling in e·ene 
andere helling overgaat, worden wijzers ge· 
plaatst. Op deze wijzers zijn aangegeven de· 
lengte van de waterpas liggende en van de· 
hellende gedeelten, alsmede de sterkte ·der 
belling. 
· 8. Wanneer de belling niet sterker is dan 
1 op 200 beboeven geene •wijzers te worden 
geplaatst. · 

4. De palen en de wijzers, in d1t artikel 
bedoeld, moeten bij dag uit den trein duidelijk 
ziebtbaar. zijn. Zij beboeven niet g~plaatst te 
worden, waar de spoorweg op den puplieken 
weg gelegen is. 

Afsluiting van den spooi·weg. Afwijking van 
artikel 83 der wet van 9 Ap,·il 1875 (Staatsblad 

· n°. 67). 

7. 1. In afwijking van artikel 33 dei- wet , 
van 9 April 1876 (Staatsblad n°. 67) wordt de 
spoorweg alleen afgesloten op de gedeelten, 

· door den Minister aan te wijzen. 
: 2. De wijze van afsluiting op die gedeelten 

wordt door den Minister bepaald. 

Bewaking en bediening _der afsluitingen van' 
openbare overwegen. 

8.·1. De beweegbare afsluitingen van openbare 
overwegen worden bedielld en bewaakt door: 
een beambte, die in de onmiddellijke nabijheid' 
daarvan is geplaatst. . _ 

2. Door den· Raad ·van toezicht kan onthef
tlng worden, verleend van de bepaling, dat de. 
beambte in de onmiddel!ijke nabijheid muet · 
zijn geplaatst. 

3. Met afwijking van bet bepaalde bij bet 

eerste lid kunnen sluitboomen met goedvinden 
van den Raad va11 Toezicbt op afstand worden 
bediend. Bij deze op afstand bediende over. 
wegen is een waarschuwingstoestel geplaatst, 
waarmede de beam bte, met de bediening belast, 
alvorel)S den ovenweg af te. sluiten, het sein 
geeft, dat tot sluiting zal worden• overgegaan. 
Het sein van dat waarscbuwingstoe.stel wordt 
door bestuurders van den spoorwegdienst aan 
Burgemeester en Wethouders der gemeente, 
waarin de overweg gelegen is, opgegeven en 
door de.ze algemeen bekend gemaakt. 

4; De beweegbare afsluitingen van open bare 
overwegen . worden ten minste drie minuten 
v66r de komst van elken trein gesloten en 
onmiddellijk na bet voorbijgaan der treinen 
weder geopend. Afwijkingen van deze .bepa
lingen · kunnen door den Raad van Toezicbt 
worden voorgeschreven. · · 

5. De bepalingen van· dit artikel zijn niet 
van 'toepassing op openbare voetpaden, welke 
met klapbekken of draaikruisen zijn afgesloten. 

Ve,·lichting van openbare overwegen. 

9. 1. De openbare overwegen, welke inge• 
volge bepaling van den Minister, als bedoeld 
in artikel 7, tweede lid, van beweegbare af
sluitingen zijn voorzien, worden, met uitzon
dering van de openbare voetpaden, des nat•hts, 
zoolang zij afgesloten. zijn, op naar het oardeel 
van den Raad van Toezicht voldoende wijze 
verlicht. 

2. Voor weinig bezocbte open bare overwPgen 
kan door den R~ad van Toezicbt ontbP:ffing · 
van de verplichting tot verlichting worderi · 
verleend. 

Toegang, tot den spoorweg. Afwifjking van de 
artikelen 43 .en 44 van de wet ·1Jan 9 April 

1875 (Staatsblad n°. 67). 

10. 1. In afwij).dng van de artilrnlen 43 en 
44 van de w·et van 9 April 187,; (Staat.,h!ad 
n°. 67) zijn bij de spoorwegen, v.iur welke dit 
.reglement geldt, de in d·ie artikt1l,·n ver111elcle 
handetingen slechts voor- zooveel betr,,ft de 
op eigen baan aangelegde ge<leelt,•11 verl><i•IP □, 

2. Bij spoorwegen of spoorw,•gged,·el ten, 
welke niet op eigen haan zijn· """l\'"h,g-1, en 
bij welke dus overeenkomstig h,·t• ,·erste lid· 
van dit artik.el de in de artikel,·n 4:J. en 44 vari 
de WPt van 9 April 1875 (Bt,111t.s 1,/11d 11° 67) 
vermelde handelingen niet verl,.,,1,,n zijn, is 
·het vertioden : 

a. met of zonder voertuig op -len sµo .. rwPg 
te verblijven of paarden, vee of ,i11dere dieren 
daarover te drijven, wanneer ,•1•11 . tr,,in in 
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aantocht is, en dezen daardoor of op eenigerlei 
andere wijze in zijn loop te belemmeren ; · 

b. den _spoorweg te berijden met niet: tot 
den spoorwegdienst behoorende voertuigen, 
welke er op ingericht zijn om een of meer 
der wielen laugs de spoorstaven te doen loopen. 

Beperking in hel gebruik van overwegen. 

· 11. 1. Het is aan ieder, wien het uit -den 
aard zijner betrekking niet vrijstaat, verboden: 

a. over de van beweegbare afsluitingen 
voorziene openbare overwegen te gaan of te 
rijden, wanneer zij afgesloten zijn of het in 
artikel 8, derde lid, bedoelde sein voor de 
shiiting gegeven is ; 

b. over de niet van beweegbare afsluitingen 
voorziene openbare overwegen, over de uit- en 
OYenvegen, bedoeld in artikel 35, tweede lid, 
der wet van 9 April 1875 (Stal!tsblad n°. 67), 
of over de voetpacl.en, waar deze den spoorweg 
kruisen te gaan of te rijden, wanneer een trein 
in aantocht is. 

2. Het is verboden ploegen, eggen en andere 
dergelijke gereedschappen, alsook boomstam
men en zware v·oorwerpen over de overwegen 
te sleepen. Zij moeten gedragen dan we! met 
wagens of sleden over _de overwegen vervoerd 
worden. 

3. Binnen tien minuten v66r den tijd voor 
de k~mst van een trein bepuald, mag, indien 
de beambte met de bewaking belast, zulks 
verbiedt, geen vee over den overweg gedreven 
warden. 

Waai,echmvingsborden. 

,12. 1. Langs den .spoorweg en ]angs de 
overwegen warden op die punten, waar de 
Raad van Toezicht zulks noodig acht, door 
den• spoorwegdienst waarschuwingsborden ge
plaatst en onderhouden. 

2. Vorm, afmetingen en opschriften dier 
borden behoeven de goedkeuring van genoem
den .Raad. 

Kruisingen van spoorwe,qen op gelitfke hoogie. 

13. 1. Bij kruising op gelijke hoogte van in 
dit reg!ement bedoelde spoorwegen door spoor
wegen, voor welke noch dit reglement noch 
het Algemeen Reglement Dienst van kracht 
is, warden de bepalingen van artikel 10 van 
het Tramwegreglement 1902 op de in de tweede 
plaats bedoelde spoorwegen toegepast, ook al 
mocht dat reglement niet voor die spoorwegen 
gelden. 

2 .. Voor andere spoorwegkruisingen op ge
lijke hoogte gelden de bepalingen van artikel 
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15, eerste lid, en van artikel 17, tweede lid, 
van dit reglement. 

Beweegbare bruggen, 

14. 1. Voorschriften voor de b_ediening en 
beveiliging van beweegbare spoo_rwegbruggen, · · 
in verband met de scheepvaart warden in bij 
Koninklijk besluit vast te stellen reglem~nten 
gegeven. 

2. De bruggen, waarvoor bij een der in het 
eerste lid bedoelde reglementen niet anders is 
bepaald, blijven in den regel gesloten_en word<Jn 
op verzoek van belanghebbe.nden geopend. Zij 
moeten vijf minuteu v66r den tijd, voor de 
komst vnn een trein bepaald, gesloten zijn. 

3. Des daags wordt het geopend zijn en des 
nachts zoowel het geopeud nls het gesioten 
zijn van de- doorvaart do01 seinen aan ,de 
scheepvaart aangeg~ven. Door de11 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 tweedc lid van dit 
artikel · is, en in de in het eerst,i lid van dit 
artikel bedoelde reglementen is uf zal worden 
bepaald, moeten die bruggen geopend zijn, 
voor zooveel en op de tijden, waarvoor dit 
door den Minister, na bestuurders v_an den 
spoorwegdienst te hebben geh'oord, zal _warden 
bepaald. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE SEINEN. 

Afstandsseinen en v66rseinen. 

15: 1. De stations, de van wissels voorziene 
halten, de kruissporen, de kruisingen van 
spoorwegen op gelijke hoogte, welke niet 
vallen onder het eerste lid van artikel 13, de 
aansluitingen van spoorwegtakken, de wissels 
in de hoofdsporen buiten de stations, balten 
en kruissporen en de beweegbare bruggen 
warden beveiligd door seinen, die op zekeren 
afstand van de te beschermen punten warden 
geplaatst en afstandsseinen warden genoemd. 

2. De afstand van die seinen tot bet te be
schermen punt wordt in verband met bet 
lengteprofiel van den weg en de · snelheid, 
waarmede de treinen warden vervoerd, bepaald, 
~et dien verstande ifat die afstand ni_et kleiner_ 
zij dan 300 meter. 

3. Deze afstandsseinen moeten, bij normale 
weersgesteldbeid, van den a_ankomenden trein 
op zoodanigen afstand zichtbaar zijn, dat deze 
bij onveiligen stand van het afstandssein daar
v66r tot stilstand kan warden gebracht. 
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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 ge
plaatst, die bij onveiligen stand van bet af
standssein het sein /angzaa~ rijde~ of onveilig 
aangeven. 

6. Bij gebruik van· v66rseinen kunnen. de 
afstandsseinen nabij de te beschermen punten, 
worden ,geplaatst en behoeven zij niet te vol
doen 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 bedr:igen en die van het' 
afstandssein tot bet v66rsein op de bij bet 
tweede lid bedoelde. wijze worden bepaald en: 
ten minste 450 meter bedragen. 

7. Door den Minister kan _;an de bepalingen 
van dit artikel ontheffing worden verleend. 

Seinen bij wissels en waterkranen. Verbinding 
tuss~hen. wissels en seinen. 

16. 1. De stand van cle uitlooppijpen cler 
waterkranen langs de hoofdsporen moet bij 
nacht, die van cle wissels in cle boofd- en 
zijsporen, waar de Haacl van Toezicbt zulks 
noodig oordeelt, zoowel bij dag als bij nacht, 
geclurende den clienst op voldoenden afstand, 
kenbaar zijn door midclel van zelfwerkencle, 
seinen. , 

2. Wissels, welke buiten de stations en balten 
in de boofdsporen gelegen· zijn, rnoeten zoo
clanig 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 
worclen, zoodanig met· de seinen verbonden 
zijn, dat bij veiligen stand van het betrekkelijk 
sein de goede stand van de wissels verzekerd is. 

4. Met goedvmden 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 bet boofcl: 
spoor met een slot gesloten of bewaakt zijn. 

Verbincling tusschen afstandsseinen en bewee,q
bare bru,qgen en tusschen afstandsseinen onder~ 

. ling. 

17. 1. Bij beweegbare bruggen moeten de: 
afstandsseinen zoodanig .ingericht en aan de, 
bruggen verbonden zijn, dat zij niet op veilig' 
kunnen worden gesteltl, tenzij de brug is ge
sloten en opgezet. 

2. Bij kruisin11:en van spoorwegen op gelijke' 

boogte, welke van afstandsseineh zijn voorzien, 
en bij aansluitinge.n van spoorwegtakken moe
ten de afstandsseinen zoodanig onderling ge
koppeld zijn, dat niet tegelijkertijd veilig kan 
worden gegeven aan treinen, welke met elkaar 
in aanraking zouden kunne,n komen. 

Normale stand der seinen. 

18. I. De afstandsseinen van stations, halten, 
kruissporen en uansluitingen van spoorweg-
takken moeten in riorrnalen stand het sein on~• 
veilig geven. 

'2. Voor de overi'ge afstandsseinen en de 
andere vaste seinen wordt een norrnale stand 
door bestuurclers van den spoorwegdienst voor
gescbreven; 

3. De seinen, waarvoor de onveilige stand 
als de normale is voorgescbreven, worden 
alleen uit <lien stand gebracht, wanneer een 
naderencle trein veilig kan doorrijden, en. op 
onveilig teruggebracbt, v.oodra de trein het 
sein en de daardoor beschermde inricbtingen 

voorbijgereden. Het voorbijgereclen sein 
kan, zonder dat de daarbij vermelde voorwaarde 
is vervuld, op onveilig worden tcruggebracht: 

a. indien de trein na bet passeeren van het 
sein tot stilstand wordt gebracht, v:66rdat de 
door bet sein bescherrnde inricb tingen zijn 
voorbijgereden ; 

b. indien de bescbermde inrichtingen ook 
na bet onveilig stellen van het sein gesloten 
blijven tot na bet voorbijrijden van den trein. 

4. Van bet bepaalde bij het eerste en derde 
lid van dit artikei kan door den Raacl van 
Toev.icbt ontbeffing worden verleend. 

Eleclrische ve,·bindingen. 

19. 1. Het gebruik en de bediening yan de 
electrische verbindingen ter beveiliging ,•an 
den treinenloop en ter bevordering van de 
regelrnatigbeid van het verkeer, als claar zijn : 
de telegraaf, de toestellen voor den bloksein
dienst langs den weg, de klokken en wekk.ers 
en de noodseininricbtingen, · worden geregeld 
bij bet dienstreglement, bedoeld in artikel 6 
def wet van 9 April, 1875 (StaalBblad n°. 67). 

2. De Raad van Toezicbt bepaalt, bestuur
ders ,van den spoorwegdienst gehoord, welke 
electrische verbindi11g-en voor elken spoorweg 
noodig zijn. 

3. Op sp.oorwegen, waar de telegmaf gebruikt 
wordt voor het veilig verkeer der treinen, kan 
de Raad van Toezicbt, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, bepalen, dat voor bet 
wi~selen der daarop betrekking heb bencle 
telegrarnmen een afzonclerlijke telegraafdraad 
moet aangewezen worden. 



1915 3 JU.NL 278 

4. Wach,tposteri bij beweegbare bruggen, bij 
kruisingen van spoorwegen op gelijke hoogte 
en bij aansluitingen van spoorwegtakken wor_
den, tenzij door den Raad van Toezich_t hiei·van 
ontheffing wordt verleend, telegrafisch of tele
fonisch met het naastbij gelegen stRtion, de 

_ naastbij gelegen halte of het naastbij ·gelegen 
kruisspoor ·verbonden. De Raad van Toezicht 
kan, bestuurders van den spoorwegdienst ge
hoord, b~palen, dat genoemde wachtposten met 
de _aan weerszijden gelegen stations, halten of 
kruissporen op de aangegeven wijze verbonden 
moeten zijn. D!l wacbtposten, tot den blok-

-seindie:r;ist beboorende, zijn onderling telefo
niscb verbonden. 

_Waar de Raad van Toezicbt zulks, bestuur.
ders van den spoorwegdienst geboord, noodig 
oordeelt, moeten de wacbtposten bij overwegen 
telefonisch met de naastbij g~legen stations of 

. lialten worden verb9nden. 
· 6. Aan de wachtposten, door den Raad van 

Toezicht, bestuurders van den spoorwegdienst 
geb~ord, aan te wijzen, -moeten inricbtingen 
zijn voor bet ontbieden vari eene reserve-loco'. 
motief en het geven van andere seinen· om 
bulp. 

7; De richting, waarin de naastbij gelegene 
_ dier wacbtposten zich 'bevindt, moet door een 

duidelijk zichtbaar .teeken op elke~- telegraaf
paal zijn aangewezen. 

Aankondiginq van de komst cler -freinen. 

20. ·L Op de baanvakken, waar de Raad van 
Toezicbt, bestuurders van den spoorwegdienst. 
gehoord, · zulks .noodig acht, ~ordt de komst 
van elken trein aan _de -wachters gesei_nd. 

2. Dit sein wordt ten minste drie minuten 
v66r de komst van den trein gegeven. · 

3. De daartoe te bezigen middelen behoeven 
de goedkeming van den Raad van Toezicbt. 

4. Het tweede en derde lid van ctit -artikel 
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 wacbters ·kunne:ii' 
worden geseind :_ JOeg veilig, lang;aam rijden of 
stilhouden. . 

Treij,seinen. 

22. 1. Elke trein voert, zoowel bij .dag als 
bij nacbt, de noodige sein~n om bet achterste 
voertuig_ kenbaar te .maken. 

2. Bovendien wordt des nachts elke trefo 
aan de voorzijde voorzien v_an ten minste twee 
belder brandende lantaarns, welke naar voren 

wit licht geven, behoude.ns de afwijkingen, 
v_oorgeschreven in bet seinreglement, .bedoeld 
bij artikel 26. · · 

3. Elke buitengewone trein moet daarenboven 
een duidelijk zichtbaai- sein voeren. 

4. Niet ·door stoom bewogen voertuigen 
voeren, wanneer zij zich op de hoofdspor_en 
bevi:iiden,' des n!!cbts eene l:ielder -brandendf> 
lantaarn, welke naar de zijde, .vanwaar op het. 
spoor, waarop bet voertuig is geplaatst, treinen , 
kunnen w~rden verwilcbt, rood licht vertoont. 

5. Bi.1 · het rangeeren kan van de bepalingen 
van bet eerste'en tweede lid worden afgeweken, 
mits des · nacbts de locomotief of de locomotief 
met- tender- aan de voorzijde en aan de acbter
zijde van eene lantaarn is :v.oorzien, welke wit. 
licbt geeft. 

Seinmidde/en op de treinen. 
23. 1. In de treinen moeten seinmiddelen 

aanwezig zijn, waarmede zoowel des daags als 
des· na:chts de wacbters en het personeel van 
andere tr~inen gewaarscbuwd ·worden: 

A. dat een trein, die niet vooraf schriftelijk 
is aangekondigd, in aimtocbt is : 

a. in dezelfde ricbting ; 
b. in tegenovergestelde ricbting; 
B. dat er sto_ring is op de telegraaflijnen van 

bet Rijk of van den spoorwegdienst. Dit sein 
behoeft alleen des -daags gegeven te worden. 

2. De bepalingen van. dit artikel ziju niet 
van toepassing op rangeerend·e treinen. 

Seinen' te geven door den machinist en de overige 
treinbea~bten. 

24. 1. De machinist moet de middelen beb-
beri om de volgende seineri te geven : 

1°. _qeeft achi; 
2o. re,n,nen vast; 
30, remmen los; 
de overige treinbeambten die om bet sein 

tot stilbouden te geven. 
2. Bij. bet naderen van niet bewaakte over

wegen, in bochten·, waar bet uitzicbt belemmerd , 
· is, en in het algemeen daar, waar de spoorweg 
is aangelegd op een. openbaren. weg of waar 
bet op niet a_fgesloten gedeelten van den · weg 
moclit noodig zijn, wordt met de_ bel op de 
locomot\ef geluid. 

· M aatregelen· bij omstandigheden, . waardoor de 
dagseiiien niet duidelijk zijn le onderscheiden. 
25. L Bij mistig ,weder, sneeuwjacbt en 

andere omstandigheden, waardoor de dagseinen 
op · een afstand van driebonderd meter niet 
duidelijk ·te onderscb~iden zij~, worden 'naast 
die seinen de nacbtseinen gebezigd. 
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2. Voorschr-iften tot bevordering van. het. 
veilig verkeer in dergelijke gevallen en voor . 
bet gebruik van Jrnalseinen word en :gegeven · 
in het dienstreglement, bedoeld in artikel 6 '' 
der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67). 

Plaatsfr,_q _der ~einen.' Seinreglemenf. 

26. 1. De plaatsing van de vaste seinen, 1 

hunne onderlinge verbindingen en hunne ver
bindingen met' de wissels in de hoofdsporen 
worden omschreven in voorschriften, welke aan·: 
den Raad van Toezicbt worden toegezonden. 

2. De beschrijving en de voorscbriften voor 
het gebruik van .de seinen, in dit hoofdstuk 
genoemd, worden opgenomen in eene- afzo~
derlijke afdeeling van bet _dienstreglement, 
bedoeld in artikel 6 van de wet van 9 April 
1875 (Staatsblild no. 67), welke afdeeling den 
nahm ,,Seinreglement" zal dragen. 

HOOFDSTUK III. 

VAN DE STATION'S ~;N DII: lfALTEN. 

Soorfen .van slatioris en ha/fen. 

27. ·Na bestuurders van den spoorwegdienst 
te bebben gehoord, wijst-de Minister de stations 
en de halten aan en .b_epa'llt welke stations als 
hoofdstations en welke halten als stopplaatsen 
zijn te heschouwen. 

Vooi·schriften fer inslandhoilding van de goede 
orde op buitenplei;,e~ a"n foegangen. 

28. Eene plaatselijke verordening omtrent 
hetgeen ter instandhonding van de goede orde 
op de buitenpleinen van en de toegangen tot l 

de stations en halten van spoorweg<inderne
mingen is voor te schrij.ven, wordt niet vast
gesteld, dan nadat bestuurders van den spoor· 
wegdiensi zijn gehoord. 

Verlichting en verwarniinq .. 

30. De boofdingang v:an de stations en• van 
de halten, geen stopplaats zijnde, alsmede de 
voor de reizigcrs of voor het. publiek toegan
kelijke lokalen en, per_ror.s ,worden, zoolaag zij 
zijn opengesteld, bij nacht behoorlijk verlicht; 
de wachtkamers worde~ daarenboven van 15 
October tot 15 April gedurende den tijd, cl.at 
zij zijn opeugesteld, voldoende verwarmcl. 

Ladingma/len en weegbruggen. 

31. Op elk station, waar de Raad van Toe: 
zicht, bestuurder~ van den spoorwegdienst ge• 
hoord, bet noodig acht, moeten em ladingmal 
voor bet meten en eene weegbrug voor bet 
wegen van geladen wagens aanwezig zijn. 

Reservelocomo_tieven alsmede_ 1:-erktui,qen en 
mate,·ialen tot ontriii,ning en hersfel_ "an 

den weg. 
, 32. De Raad _van Toezicht wijst, bestuurders 

van den spoorwegdienst gehoord, de stations 
aan, waar: 

a. zoolang treinen op weg zijn; eene reserve
locomotief gereed moet staan om onverwijld 
die_nst te kuanen doen ; 

b. de. noodige werktuigen e~ material en aan
wezig moeten zijn, om bij ongevallen den weg 
te ontruimen en voorloopig te herstellen .. 

Publicati~ .van 1·eglernenls- en wetsbepalingen_ op 
de s·tations en halten. 

33. 1. Een door den Raad van Toezicht goed
gekeurd uittreksel uit dit reglement, uit bet 
algemeen reglement voor bet ·v.ervoer op de 

· spoorwegen en nit de wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°: 67) ·e·n uit die van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118). bevattende de voorschriften 

. door het publiek in acht te nemen, wordt in de 
wachtkamers der stations en halten, op eene 
plaats, waar bet d uidelijk leesbaar is, opge; 
hangen of aangeplakt. 

Namen van stations en halten. Uurwerken. 

29. 1. De naam van elk station en van elke 
balte. wordt met duid~lijke, uit ~en trein lees
bare letters aangeduid. 

2. Elk station en elke halte, geen stopplaats 
zijnde, moet voorzien zijn van een goed loopend 
uurwerk, geregeld naar den middelbaren tijd 
van Amsterdam. 

3. Voor die stations en halten, geen stop
plaats zijnde, waa·r bet bij ,het tweede lid be
doelde uurwerk niet op naar het oordeel van 
den Raad· van Toezicht voldoende wijze voor 
de vertrekkende reizigers waarneembaar is, 
kan door dien Raad het aanbrengen van·-znlk 
een. uurwerk in de wachtkamers of de vesti
bule word.en voorgeschreven. 

2. In dat uittreksel worden ook de straffen 
vermeld. welke op overt,eding van bovenbe
doelde .:oorschriften zijn gesteld, ·en worden 

, voorts opgenomen de artikelen 164, 165, 179 tot 
en met 183, 350, 351 en 35lbis van het Wetboek 
van Strafrech t. 

Klachtenboeken. 
34 . . 1. · Op elk. hoofdstation mciet op bet 

bureau van den chef een klachtenboek zijn, 
volgens een door ·den ·:Raad vaff·Toezicht vast 
te stellen model, waarin klachten over aange
legenheden, .den spoorwegdienst betreffende 

. kunnen worden geschreven. 

, 1 

I 
I 

I 
I 
I 



191-5 

~- Op de gemeenschappelijke· stations moet 
voor elk der spoorwegondernemingen, die voor 
haren dienst van· dat station gebruik inaken, 

·· een· klachtenboek zijn. 
3. Het klachtenboek wordt op ·elk blad ge

mimmerd en op de eerste en laatste bladzijde 
door een der leden 'van den Raad van Toezicht 
gewaarmerkt . 

. 4. Het wordt op de eerste aanvrage door· den 
chef verstrekt aan ieder, die.het tednschrijving 
van eene klacht verlan·gt en ter inzage gegeven 
aan de ambtena·ren, genoemd in artikel 11 der 
wet van 9 April 1875 (Staatsblad n° .. 67), aan de 
ambtenaren van het Openbaar Ministerie, den 
kantonrechte·r, den commissaris van politic en· 
den .burgemeester. 

,'i. Een ieder, die van het klaclitenboek ge
bruik maakt, moet duideiijk, volledig en in be
hoorlijken vorm den aard en de strekking van · 
de klacht, zijn naam en·vaste woonplaats op
geven; klachten over beambten en bedienden 
van den spoorweg moeten, zoo mogelijk, den 
naam, de betrekking of het nummer van den 
bedoelden per.soon· aangeven. De klacht moet 
onderteekend zijn. 

6. Bestuurders dragen zorg, dat zij ten spoe
digste afschrift van de klachten ontvangei:i. Zij 
zijn .:erplicht deze te onderzoekeri, den uitslag 
van· htin · onderzoek zoo spoedig mogelijk aan 
den _klager schriftelijk mede te deelen en een 
afschrift van de schriftelijke piededeeling achter 
de klacht in -bet klachtenboek te doen schrijven. 

7. \,Vanneer de op een station ingeschreven 
klach t ·een andereri spoorwegdienst aangaat d:in 
die, waartoe dat statiqn behoort, wordt door de 
zorg van bestuur<lers een afschrift der klacht 
gezonden aan bestuurders van-den bij de klacht 
· betro.l,ken spoorwegdiens.t, die · zorg dragen 
voor het onderzoek en de-mededeeling van den· 
uitslag daarvan aan den klager. · . 

8. Zij zenden een afschrift van die mededee
ling aan de bestuurders. van· ·den spoorweg
dienst, tot welken bet station behoort, ten eindc 
in het klachtenboek te worden ingeschreven. 

9. Indien op een gemeenschappelijk station 
in het klachtenboek van eene onderneming. 
eene klacht is ingeschreven, die eene andere bij 
de gemeenschap betrokken onderneming aan
gaat, dan wordt die door den stationschef in 
het klachtenboek dier andere onderneming 
overgebracht en g,-a_cht rechtstreeks in Jaatst
bedoelu boek te zijn ingeschreven. 

10. E_ene door den stationscheE te waarmerken 
vermelding van het overbr.;ngen. dezer klacht 
in een ander klachtenboek wordt da1i in het 
eerste klachtenbo_e_k opgenomen. . 
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11.. Door bestunrders van den.spoorwegdieri&t 
wordt in de eerste helft,van elk_e maand van de 
klachten, in de vorige maand ingeschreven en 
van de daarop gegeven antwoorden afschrift 
gezonden aan den ·Raad van Toe.zicht. · 

Afslititing van·we_qen over sporen op stations 
en halten. 

35. 1. Wegen over sporen op stations en 
halten moeten; indien de Minister zulks noodig 
~ordeelt, van · door. hem goed te keuren be
weegbare afsluitingen word.en· voorzien. 

2. Voor_schriften omtrent de bedi_ening en be
waki:cg dezer afsluitingen worden door bestuur
ders van den spoorwegdierist, onder goedkeuring 
van den M_inister, gegeven. 

Verplichtingen van de ?hefs van stations ei1-

halten.' 

36. 1. De chef van elk .station of halte, of 
eeri 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 verzekeren; 

Maatregelen ter voork~ming ~an ongewenscht 
in beweging gerakewvan stilsta,ande. 

· ·voerfoigen. 

37. Maatregelen .worden gen omen om_ te be
letten, dat op de sporen staande voertuigen 
door den wind of door andere ~nvoorziene 
omstandigheden in beweging worden gebracht. 

HOOFDSTUK IV. 

AFDEELING r.-
van JO CO m O tie Ve;_ ell ten d·e r s: 

. . 
Voprschriften betreffende de in,·ichtii>,q. van 

locomotieven en· tender8. 

38. 1. Elke locomotief moet voorzien zijn: 
a. van veerkrachtige stoot- en trekinrich

tingen en aan de voorzijde van spoorstaa:i'
ruimers en lantaarnijzers-; 

b. van eene stoomfluit en van' eene helder 
klinkende seinbel, beide onder het onmiddellijk 
bereik van den machinist ; 

c. van een. aan · de vuurkast goed aanslui
tenden aschbak, die aan de voorzijde en zoo 
noodig aan de achterzijde met eene trekklep 
opengaat; 

d. van eene inrichting om het uitvliegen van 
vo~ken en brandende stoffen uit den. schoor
steen ,mov~el mogelijk te voorkomen; 
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e. van ten min~te twee van elkander onafhani 
kelijke' voedingstoestellen, die elli:· voor zic~ 
voldoende zijn om rnimschoots in· de water-
beboefte van den ketel te voorzien, en waarvan 
ten minate een-niet door het werktuig gedreven 
wordt. Elk dier ·voedingstoesteilcn _moet voor
zien zijn van eene afzonderlijk aan den ketel 
bevestigde afsiuitinrichting (klep met kraan of 
afsluiter).· · · 

2. Het gebrnik van gegoten ijzer 'is ~oor de 
wielen vall' de locomotieven en tenders niet 
geoorJ.oofd.' Van dit verbod lrnn door den Raad 
van Toezicht ontheffing worden verleend. 

3. De wielen van locomotieven en tenders 
moeten van opstaande randen (flensen) van be' 
hoorlijke boogte voorzien ziju. De dikte van 
de wielbanden bedraagt ten minste vijf ec 
twintig millimeter. 

4. Behalve met de gewone h0ofdkoppeling is 
de locomoticf aan den tender vei'bonden door 
eene borgkoppeling. · 

_ 5. Elke tender is aan de acbterzijde en elke 
. tenderlocomotief is aan beide einden voorzien 

van spoorstaafruimers en lantaarnijzers. 
6. Elke tender en elke tenderlocomotief is 

voorts aan beide einderi voorzien van veer
krachtige stoot- en trekinriclitingeri. 

7. Bovendien is elke tender en elke tender
locomotief voornien van eene handrem, die 
steeds gemakkelijk en snel in werkiog kan wor
den gebracht. 

Voorschriffen befrPjfende de inrichti11g van de 

kete/.9 de,· locomolieven. 

39. 1. De lrntel vrn elke locomotief moet 
voorzien zijn : 

a. van een met go·ed leesbaar volgnmrn:ner 
gem~rkten manometer, die, rechtstreeks fnet 
den ketel verbonden, de drukking -van den 
stoom duidelijk aangeeft en die ten min.ste 
twee atmosferen meer kan aanwijzen dan de 
grobtste toegelaten werkelijke drukking, welke 
laatste op de wijzerplaat door een duidelijk 
merk moet zijn aangewezen ; 

b. van eene gebogen afsluitbare pijp met 
flens vnn ,certig millimeter middellijn en vijf 
millimeter dikte om daaraan een contr61e
manomcter te kunnen verbinden; 

c. ,an een waterJJeilglc.1s met afsluit- en door• 
blaaskranen, en· van• ten minste twee proef
kranen of· een tweede peilglas ;· de waterpeil
glazen en de proefkranen moeten van elkancler 
onafnnnkelijk, dus niet aan dezelfde pijp 
gebracht zijn ; de waterpeilglazen moeten 
bovendien, tenzij de Raad van Toezicht hier
van· ontheffing verleent, voorzien zijn van een 

schermk<iker; zoodanig ingericbt, dat het water
peil goed waarneeiubaar blijft: 

d. van een ·zelfwerkend middel, waardoor· 
watergebrek in den ketel, onafhankelijk van 
machinist of stoker,_ wordt kenbaar !!Cmankt; 
daartoe kunnen onder andere dienen een or 
meer in ·de hemelplaat van de vuurkast aange
brachte p·roppen, waar_in zich een bij eene be
paalde teinperatuur smeltbaar metaal bevindt ;· 

e. vav. ten mitiste twee veiligheidskleppen, 
voldoendc aan de bepalingen van artikel 40. 

2. Zobwel de waterstand als de stoomdruk
king moeten van cle standplaats van den ma
chinist steeds kunnen worden_ nagegaan. · 

3. De toegelaten laagste waterstand alsmede_ 
de toegelaten grootste stoomdrukking moeten· 
zooilanig zijn aangegeven, dat zij van de stnnd
plaats van.den machinist· zijn waar te nemen. 

4. De steunschroefbouten, waarmede de wan
den · van de vuurkast en van den ketel onder
ling verbonclen zijn, moeten over de lengte 
geheel of ten deele doorboord zijn. 

5. Het gebruik van gegoten ijzer is voor die 
deelen van den ketel, welke ann ·de stoomdruk
king bloot staan, verboden. 

Veiligheidskleppen. 

40. 1. De in artikel 39, eerste lid, oncler e, 

bedoelde veiligheidskleppen moeten ·op den 
ketel zoodanig worden geplaatst, dnt zij, wan'. 
neer de ketel in werking-is, gemnkk_elijk luinr,en 
worden onderzocht. 
· 2. De kleinste waarde, te nernen v0or de 

middellijn van elk der beide klepopeningen, 
wordt berekend naar de formule: 

,b.190 \! p + ~.03 

waarin voorgesteld wordt door: 
d de middellijn in millimeters; 
p de overdmk van den stoorn ln kilogrnmmen· 

per vierkanten centimeter; 
R h<it roosteroppervlak in vier!ninte meters. 
3. He(lft een ketel meer dun twee veilig

heidskleppen, clan moet de som van de opper
vlakten de·r klepopeninge~ ten· minste gelijk 
zijn aan de soni van de oppordakten, die de 
openingen· zouden moeten hebben, indien de 
ke~el van slechts t,vee kleppen zon worden 
voorzien. 

4. De middellijn eener klepopening mag 
nooit kleiner zijn dnn veertig rnillirneter. 

5. De veiligheidskleppen moete11 met vlakke 
randon op hare zittingen sluiten; de ·b,·eedte 
van het dr:lagvlak mag ten hoogste bet twin
tigste, gedeelte van de .middellijn de,· openiug 
hedragen, doch mag in geen geval grnoter zijn 
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·dan drie millimeter. Voor de toepassing van 
veiligbeidskleppen van bijzondere constructie, 
waarvan de kleppen met schuine -randen op
hare zittingen sluiten, kan door den Raad van 
'Toezicht vergunning warden verleend. 

6. De kleppen moeten direct of indirect.door 
veeren . warden belast; deze zijn .zoodanig te
maken, dat de klep ten mi~ste over e~~~ hoogte 
.gelijk aan bet veertigste dee! van de·middellijn 
der opening kan licbten, v66rdat de drukking 
op de klep met tien procent van den keteldruk 
toeneemt. De kleppen moeten ten minste. over 
eene hoogte gelijk aan het twintigste dee! van 
<le middel)ijn barer opening kunnen _licbten, 
met een minimum van drie millimeter, en ge• 
borgd zijn tegen ._bet wegslingeren voor het 
geval, dat een veer mocbt breken. · 

Aan8chaifing van lor,omotieven en fenders. 

4 t. 1. Geen locomotieven ·of tenders word en 
door bestuurders van den spoorwegdienst aan
gesc:baft dan nadat bet type door den Minister· 
is goedgekeurd. ' 

2. Zij zenden daartoe voldoend toegelicbte 
teekeningen ·va~- bet toe:te passen type aan den 

. MinistPr. ter goedkeuring. i;i en geven daarbij 
tevens op: 

11. welk aantal locomotieven of tenders· van 
het voorgestelde type zal worden aangescbaft ; 
. b. binnen welken tijd zij zicb voorstellen het 

cinder a bedoelde aantal locomotieven of ten
ders te doen aanmaken. 

3. Voor aanscbaffing van een grooter aantal 
dan ingevolge het bepaalde bij bet tweede lid 
onder a is opgegeven of voor verdere aanscbaf
fing, na het verstrijken van den ingevolge het 
bepaalde bij het tweede lid onder b opgegeven 
termijn, wordt opnieuw goedkeuring van 
teekeningen vereiscb t. · 

4. Van elk aangeschaft nieuw type zenden 
bestuurders duidelijke teekeningen, aangevende 
de onderdeelen en afmetingen van den ketel, de 
assen, wielen, veeren, enz., aan den Raad van 
Toezicht. 

5. Van elke aangeschafte locomolief en tender. 
zenden zij voorts aan. dien Raad een_e opgave, 
bebelzende : 

A. Van de loconwtief: 
11. het volgm.:mmer, betfabrieksnummer, d'en 

naam en de woonplaats van. den vervaardiger 
en bet jaar van vervaardiging; 
· b. de omscbrijving. van de inricliting der 
locomotief, baar gewicht met gevulden ketet· 
en voor tenderlocomotieven bovendien met 
inbegrip van maximum-hoeveelheid · brandstof 
en water, alsmede de belasting der wielen; 

c. de middellijn van de_ stoomcylinders, de 
zuigerslaglengte, de afmetingen en. de grond
stoffen -van ,de, wielen, ._assen en tianden,. be
neven; den radstand; 

d. den vorm, de afmetingen en de wand<;l.ikte 
met omschrijving van d~ grondstof van den 
ketel· ,:in va_n zijne qnderdeelen ; 

e.· de grootte van bet verwarmingsoppervlak; 
f. de omsch::-ijving van de veiligbeidskleppen 

met toebehoor.en en de daarbij voorkomende af
metingen; 

g. de omschrijving -van de toestellen, die
nende om bet waterpeil waar te nemen, van 
die om het op de gevorderde boogte te bouden 
en van die, bestemd .om watergebrek automa
tiscb aan te ge_ven ; 

h. de omschrijving en de afmetingen van de 
draagveeren en van de stoat- en trektoest~llen 
en van bet remwerk; · 

i. de omschrijving van de eventueele inrich
tingen voor rookverbranding, van die· om 1et 
uitvliegen van vonken te verhinderen en van 
den ascbbak, met opgave van- de boogte van 
het ]aagste punt boven den bovenkant van de 
spoorstaven; 

k. d·e in den -ketel toe . .te late_n _g.rootste wer
kelijke drukking van den stoom, in atmosferen; 
(de werkelijke drukking is het verschil tusscben. 
de absolute drukking van den stoom en die van 
den dampkring); 

l. ingeval zij reeds elders heeft dienst ge
daan, bet aantal kilometers in het geheel door
loopen en de herstellingen, die zij mocht heb
ben ondergaan. 

B. Van den fender: 
· a. het volgnummer, het fabrieksnuinmer, den 

naa,m en de woonplaats van den vervaardiger 
en bet jaar van vervaardiging; 

b. bet gewfoht van den tender, wanneer hij 
ledig is en wanneer hij met brandstof. en w_ater 
geladen is; 

c. de afmetingen en de grondstoffen van de 
wielen, assen-en bande11, benevens den radstand; 

d.· de omschrijving en de afmetingen- van de 
draagveeren, van de stoot- en trektoestellen en 
van het remwerk. 

Indiensfstelling van locomofieven en tenders. 

42 . . 1. Locomotieven en.tenders warden niet 
in dienst gesteld dan na vanwege den Raad· 
van Toezicht te zijn ohderzocht en goedgekeurd. 

2. paartoe verstrekken bestuurders van den 
spoorwegdionst aan · den Tuet bet onderzoek be
lasten Rijksambtenaar duidelijke teekeningen 
va]J._ de te onderzoeken locomotieven en ten
ders, aangevende.de onderdeelen en &.fmetingen 
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van den ketel, de assen, de wielen, de vee
ren. enz. 

3. Ten bewijze van de goedkeuring strekt 
voor locomotieven de in artikel 44 bedoelde 
akte van vergunning of de krachtens dat artikel 
verleende voorloopige vergunning: Voor ten

. ders wordt door den Raad van Tqezicht ee~e 
schriftelijke vergutiriing tot ingebruiknerriing 
uitgereikt. 

Onderzoek en beproevin_q van lo·comotiPfket~ls 
· v66r de indienststelling. · 

43. 1. De locomotiefketels worden v66r de 
indienststelling in onbekleeden, of met goed
vinden van den Raad van Toezicht in·bekleedeh 

. toestand, van wege dien. Raad. onderzocht en 
beproefd. Slechts wanneer onderzoek en be
proeving bevredigende uitkomsten hebben op
geleverd, m◊gen do ketels in gebruik worden 
genomen. 

2. De beproeving geschiedt met water op 
eene drukk_ing bedragende vijf atmosferen meer 
dan de gewenschte ·werkelijke stoomdrukking. 
Die beproeving duur~ zoolang als noodig is, 
om de verschillende deelen van den ketel be-
hoorlijk te onderzoeken. . 

3. De juistheid van de belasting van· de 
veiligheidskleppen en de zuh,erheid van de 
manometers worden bij bet onderzoek na
gegaa~. 

4. De uitkomst van bet onderzoek en ·de be
proeving is onvoldoende, zoo eenig dee! van 
den ketel of v_an zijne opderdeelen gedurende 
de beproeving eene nadeelige vervorming heeft 
ondergaan, of zoo andere bela~grijke gebreken 
aan den dag _zijn gekomen. 

Akte van ver_qt\nning. Voorldopige vergimning. 

44. 1. Wanneer het onderzoek van eene 
locomotief (het · onderzoek en de beproeving 
van den ketel daaronder begrepen) bevre
digende uitkomsten heeft opgeleverd en overi
gens voldaan is aan de bepalingen Y!)-n dit 
reglement (met name aan de artikelen 38, 39, 
40 en 41), wordt door den Raad van Toezicht 
eene ·akte v11n vergunning uitgereikt. 

2. In afwachting van de uitreiking dezer 
akte kan de met bet onderzoek belaste Rijks
ambtenaar eene voorloopige scbrifte!ijke ver
gunning tot indienststelling geven. Deze ver
gunning vervalt, indien zij niet binnen een 
door ge11oemden ambtenaar bepaalden termijn 
door uitreiking der akte · ·van ·vergunning ·is. 
gevolgd. 

3. .In de akte van vergunning worden op
genomen: 

a. de naam van den spoorwegdienst. die de 
locomotief in gebruik neenit; 

b. het volgnummer' en de korte omschrijving 
der _ locomotief; 

c. de omschrijving van den vorm en de af
metingen van den ketel alsmede de uitgestrekt
heid van hP.t verwarmingsoppervlak; 

d. de omschrijving der· veiligheidstoestellen 
en hunne voornaamste afmetingen; 

e. de grootste toegelaten werkelijke stoom
drukking in atmosferen. 

4. De akte van vergunning moet te allen · 
tijde ter inzage aanwezig zijn bij bestuurders 
va11 den spoorwegdienst of in de werkplaats, 
waar de locomotief in den regel wordt-hersteld . 

dnd~rzoek e1; beproeving va,; locomofiej ketels 
en onderzoek van locdmofieven en tenders 

na de indienststelling. 

45. 1. Elke locomotiefketel wordt ten minsta 
eenmaal in. de drie jaren en bovendien na elke 
belangrijke herstelling, of wanneer de Raad van 
Toezicht zulks noodig oordeelt, opnieuw met 
inachtne_ming· van artikel 43 6nderzocht en be
proefd. De termijn van drie jaren wordt ge
rekend van den dag, waarop de locomotief na 
het i'aatste onderzoek is in dienst gesteld. Bij 
de beproeving van v66r het ln werking treden 
van dit reglement aanwezige .. locomotiefketels 
wordt h!;lt verschil tusschen de drukking. 
waarop de bepr.oe;ing geschiedt, en de· ge-· 
we~schte werkelijl~e stoomdrukking niet grooter 
genomen dan bet was bij de eerste beproeving. 

2. Ten hoogste acht jaren na de indienststel
ling van een locomotiefketel moet hij inwendig 
nauwlreu~ig worden onderzocht, nadat daar
voor de vlampijpen zijn weggenumen. 

3. Zulk een onderzoek wordt daarna telkens 
na verloop van ten hoogste zes jaren herhaald. 

4. Bij elk bovenbedoeld onderzoek van d~n 
ketel w_orden de locomotief en de tender in al 
hare onderdeelen aan eeD' nauwkeurig onder
zoek onderworpen. 

Voor:schriften voor het geval, dat een onderzoek 
of eene beproeving na de indienststelling -

onvoldoende ititkomsten oplevert. 

46. 1. lndien eenig onderzoek of eenige be
proeving, als in artikel 45 bedoeld, onvoldoende 
uitkomsten heeft opgeleverd, mag de locomo
tief of de tender niet weder in gebruik worden 
genomen, dan nadat de door den Raad van Toe
zicht noodig·geachte voorzieningen zijn aange,· 
bracht. ' 

2. Blijkt uit zoodanig oriderzoek of zoodanige 
beproeving, dat de ketel van eene locomotief 
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niet nieer onder de vroeger' toegelaten hoogste 
stoomdrakking veilig werken kan, zoo wordt 
door den Raad van Toezicht aan bestuurders 
de keus gelaten de door den Raad nciodig ge
acbte voorzieningen aan te brengen, of wel'de 
locomotlef met aanwending van eene lagere 
drukking te gebruiken, In het laatste geval 
wordt de vroeger verleende akte van vergun
ning'ingelf!verd en door eene ni~uwe vervangen. 

Register van kelelbeproevingen. 
47. Van elk onderzoek en elke beproeving 

'lean een Jocomotiefketel, als b de artikelen 43 
en 45 bedoeld, wordt door den daarmede be
lasten Rijksambtenaar aanteekening gedaan in 
een register, daartoe door bestuurders van den 
spoorwegdien~t onder goedkeuring van den 
Raad van Toezicbt aan te leggen. 

1Waatregelen bij ketelbeproe·vingen 'door den 
spoorwegdienst te neme,i. 

48. 1. Bij elk onderzoek en elke beproevhi.g 
v~n een locomotiefketel wordt vanwege be
stcturders van den spoorwegdienst zorg ge
dragen, dat ·= 

a. de locomotief geplaatst zij in een daartoe 
geschikt lokaal, b9ven een droogliggenden ascb
kuil en te bekwamer hoogte voor bet onderzoek; 

b: de yuur-'. en rookkast en de pijpen beboor
lijk gereinigd, ei;i 

c. de ascbbak en de roosters verwijclerd zijn. 
2, In de werkplaatsen, waar ketelbeproevin

gen plaats hebben, moet eene inrichting zijn, 
dienende tot bet onderzoek van de manometers. 

Geb,·uik van buitenlandsche locomotieven en 
tenders. 

49. l. Locomotieven en tenders, behoorende 
nan 'bl1itenlandsche spoorwegdiensten en be
stemd, om die.nst te doen op een baar:vak, dat 
ten deele op Nederlandsch g;ondgebied en ten 
deele op dat van een naburig Rijk gelegen is, 
mogen krachtens eene vergunning van den Raad 
van Toezicht op· het op Nederlandscb grond
gebied gelegen gedeelte van bet baanvak wor
den gebruikt, zonder, dat de bepalingen van dit 
reglement, het onderzoek en de beproeving van 
locomotieven betreffende, worden toegepast, 
mits: 

a, ·de locomotieven en tenders, wat de alge, 
meene inricbting en de hoofdafmetingen aan
gaat, :,:onder be:,:waar voor de veiligheid kunnen 
worden toegelaten, en 

b. door bestuurders van den spoorwegdienst' 
het bewijs wordt geleverd, dat voor die locomo
tieven en tenders voldaan is aan qe bepalingen, 
dienaangaande in bet naburige Rijk van kracht. 

2. Door bestuurders moeten aan den Raad 
van Toezicht aangaande de locomotieven en de 
tenders de opgaven worden verstrekt, bedoeld in 
artikel 41, vijfde lid, alsmede die, welke de Raad 
bovendien voor ·bet toezicbt noodig oordeelt. 

3. Eene vergun~ing, als in. bet ~'erste lid be
doeld, kan te allen tijde door den Raad van 
Toezicht worden ingetrokken. 

' AFDEELING II. 

V a n r.ij t u i g e n e n w a g e n s. 

Voor schriften betrejfende de inrichiing van 
rjj tuigen en wagens. 

50, 1. De rijtuigen en wagens moeten veer, 
kracbtig ondersteund zijn en aan beide einden 
van veerkracbtige ,stootinrichtingen en van 
veerkrachtige trekinricbtingen voorzien zijn. 

2. Alle rijtuigen en wagens moeten door twee' 
van elkander onafhankelijke inricbtingen zoo 
met elkander verbonden kunnen worden, dat 
bij bet breken van eenig deel van de werkencle 
koppeling, de borgkoppeling in werking komt. 
De Raad van ·Toezicbt · bepaalt, of en antler 
welke voorwaarden sommige deelen cler gewone 
koppeling ook voo1· de borgkoppeling gebruikt 
mogen worden. Het hebben van slecbts eene 
stoot- tevens trekinrichting kan door den Raad 
van Toezicbt onder door hem te stellen voor
waarden worden toegestaan. 

3. Voor wagens, alleen in werktreinen te 
bezigen, kan van de bepalingen der eerste twee 
leden door den Raad ,van Toezicbt onthefling 
worden verleend. 

4. Alle wielen ·moeten opstaande randen van 
behoorlijke hoogte hebben: De•dikte cler wiel
banden, zoo\vel van ijzeren als van stalen. moet 
ten minste twintig millimeter bed ragen. 

5.' Op spoorwegen met normale spoorwi_idte 
gelden voor rijtnigen en wagens 1ret dubbele 
stootiriricbtingen de volgende voorschriften : 

a. De horizon tale afstand van de stootlrnssens, 
rriidden op midden, moet zijn zeventien tot 
acbttien decimeter. De Raad van Toe~icht kan 
van deze bepuling ontheffing verleenen., 

b. De i:ormale boogte boven den bovenkant 
van de spoorstaven van de middenpunten der 
stootkussen~. liggenil.e met de koppelingen op 
eene lijn, moet zijn 1,04 meter, waarbij voor 
ledige voertl\igen eene afwijking van 2,fi centi
meter daarboven, en voor belaclen voertuigen 
van 10 centimeter beneden die maat worclt toe· , 
gelaten. 

6. Op spoorwegen van andere spoorwijclte 
wordt de plants der stoot- en trekinrichtingen 
door den Raad van Toezicht bepaald. · 
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7. Alie rijtuigen en bagagewagens, alsmede · 
de wagens, welke als sluitwagen achter een. 
trein geplaatst worden, moeten voo-rzien zijn 
van -de vereischte dragers.of inrichtingen voor 
de gevorderde seinen. 

dat voor lange rijtuigen of wagens teekeningen 
op eene kleine_re ·_schaal dan bovengenoemd 
warden ingezonden·. · 

4. Voor.,aanschaffing van een grooter _aantal 
dan ingevolge het bepaalde bij het tweede lid 
onder b is opgegeven; of voor verdere aan
schaffing na het verstrijken van den ingevolge 

Ri;jzondere voorschrij?m betrejfende de inrich-
. ting de-r rijtuigen. · 

51 . 1. De rijtuigen zijn alle overdekt en 
rondom gesloten. Van dit laatste voorschl'ift 
kan door dep Minister ontheffing worden ver
leend. ·Zij zijn ten genoegen yan den Minister 
voorzien van middelen tot behoorlijke verlich
ting, luchtverversching en verwarming. · 

2. G-edurende den tijd, dat de rijtuigen ten 
dienste van het publiek gebruikt worden, zijn 
zij des nachts van binnen verlicht en van 15 Oc
tober tot 15 4,.pril op voldoepde wijze verwarmd. 

3. De rijtuigen of rijtuigafde_elingen worde_n _ 
in teri minste twee klassen 011derscheiden, 
tenzij de Minister, bestuui'der·s van den spoor
wegdienst gehoord, daaromtrent anders bepaalt. 

4 N aar buiten openslaande portieren in de 
langsche zijden der rijtuigen moeten : 

a. in een stand, loodrecht op de lengte-as 
van het voertuig, .binnen het profiel van vrije 
ruimte blijven; 

b. voorzien z;jn van twee sluitingen, welke 
beide aldus ingericht zijn, dat zij van buiten, 
doch ook door de reizigers in den trein, zonder 
bezwaar k'unnen w01·den geopend; 

c. voorzieningen aanbieden tegen gevaar voor 
klemmen van vingers bij -het sluiten der por-· 
tieren. 

5. Af'I\Tijkingen van de bepalingen van het 
vorige lid knnnen_door den Raad van Toezicht 
word eu toegestaan. 

Aanschajfing 11an -rijfltigen en wagens. 

52 . . 1. Geen rijtuigen of wagens mogen door 
bestuurders van den spoorwegdienst worden 
aangeschaft, dan nadat het type ,door den _Mi
nister is goedgekeurd. 

2. Zij zenden daartoe voldoend toegelichte 
teekeningen op 1/10 der ware grootte van het 
toe te paesen type aan den Minist'lr ter 11;oed
keuring in en geven daarbij op : 

a. voor de rijtuigen het aantal zitplaatsen in 
elke afdeeling ; voor de wagens bet draagver
mogen; 

b. w!)lk aantal rijtuigen of wagens van liet 
' voorgestelde type zal worden aangeschaft; 

c.· binnen welken tijd zij zich voorstellen het 
onder b bedoelde aantal voertuigen _ te doen 
aanmaken. 

3. Door den Miuister kan worden toegestaan, 

· het bepaalde bij het t\Veede lid opder c opge
geven terniijn, wordt opnienw goedkeuring van 
de teekeningen vereischt. · 

5. Bestuurders van _den spoorwegdienst ver- _ 
strekken aan den Raad van Toezicht eene be
schrijving van elk aangeschaft rijtuig en elken 
aangesch~ften_ wagen, met opgave van het ge
wicht van elk ·voertuig en van de voornaamste 
afmetingen van den bak, zoowel binnen": a~s 
buitenwerks_gemeten, van )let onderraam, met 
de assen,, wielen, draag- en stootveerep en rem
toestellen ; voor de rij\uigen bovendien van' het 
aantal zitplaatsen en voor de wagens van h_et 
draagvermogen en van de oppervlaktc van den 
bodem. 

Indienststelling van rijtuigen en wagelis, 

53. Rijtuigen en wagens worden niet in 
dienst gesteld, dan na v3cnw()ge de~. Raad V!ln 
Toezicht te zijn onderzocht en goedgekeurd. 
Door genoemden Raad wordt daarna eene 
schriftelijke vergunning tot ingebruikneming 
u~~~ . 

Onderzoek van rijti.igen en wagens na de 
indienststelling. 

54. 1. De rijtuigen en wagens worden vari 
tijd tot tijd aan een grondig onderzoek onder
worp_en, waarbij de. assen, potten en veeren 
worden afg_enomen. 

2. Voor rijtuigen, postrijtuigen en· bagage
wagens alsmede voor die wagens, welke voor
namelijk bes~emd zijn om in personentreinen 
dienst te doen, ·vindt dit onderzoek plaats, 
zoodra zij 30,000 kilometer hebben afgelegd, 
doch uiterlijk na verloop van een jaar, voor de 
overige wagens uiterlijk na_ verloop van drie 
jaren sedert de eerste indienststelling of het 
laatste onderzoek. 

Gebri,ik van buitenlandsche rijtuigen en wagens. 

55. 1. Rijtuigen en wagens, behoorencie aan 
buitenlandsehe spoorwegdiensten, mbgen op de 
spoorwegen hier te lande voor doorgaand ver
voer worden gebruikt, zonder dat de bepalingen 
van dit reglement, het_ onderzoek van rijtuigen 
en wagens betreffende worden· toegepast, mits : _ 

a. die rijtuigen ,m wagens, wat de algemeene 
inrichting en de hoofdafmetinge~ betreft, niet 
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meer afwijken van de voorschriften van dit 
reglement dan zonder bezwaar voor de veilig
heid op de spoorwegen kan warden toegelaten ; 
· b. bet uiterlijk aanzien geen twijfel laat aan

gaande de deugdelijkbeid en den goeden staat 
van onderboud van bet materieel; 

c. de rijtuigen inwendig zindelijk onderhou
den en voor het gemak van de reizigers niet 
minder goed ingericht zijn·, dan op de Neder
landsche spoorwegen wordt geeischt. 

2. Bestuurders van den spoqrwegdienst zor'· 
gen, dat de algemeene in rich ting en de toestimd 
van de rijtuigen en wagens van buitenlandsche 
spoorwegdiensten, die in een trein van bun 
dienst overgaan, vooraf voldoende Onderzocbt 
worden, en dat. die rijtuigen en wagen~ niet in. 
den trein worden geplaatst, indien zij aan de 
bepalin·gen van dit artikel niet voldoen. 

AFDEELING ·III. 

·Van rollend materieel in het 
a I gem e en. 

Maximum-_asbelastin_q. 

55bi8. Door den· Raad van Toezicht wordt 
voor elken spoorweg, bestuurders van den 
spoorwegdierist gehoord, vastgesteld, welke 
maximum-asbelasting van het rollend materieel 
op den spoorweg kan warden toegelaten. 

Onderhoiid van het_ rollend materieel. 

56. Bet rollend materieel, op den spoorweg 
in gebruik, wordt in zoodanigen staat gehou
den, dat de treinen te alien tijde met de 
grootste overeenkomstig artikel 68 toegelaten 
snelheid kunnen warden vervoerd. · 

Wijzi,qing van het rollend nwterieel. 

. 57. 1. Wijzigingen in de bestemming of in de 
inricbting van bet rollen:i materieel, ten· ge
volge \\'aarvan van de krachtens artikel 41-of 
.artikel 52 door den .Minister goedgekeurde tee
keningen wordt afgeweken, vereiscben de mi-• 
nisterieeJ,. g-oedkeuring. 

2. Van alle aanrnerkelijke berstellingen aan 
het rolhmd materieel wordt aan· den .Raad van 
Toezicbt k,mnis gegeven volgens ·voorschriften 
door diPn i{aad te geven. 

Opsr!wipen op en in Mt rollend niaterieel. 

·58. ( lp e<'ne zicbtbare plaats wordt duidelijk 
aang,.geven: 

"· op alle loc01uotieven en andere voertuigen: 
de naam of de naamletters van den spoorweg· 
dienst, bet volgnummer en de datum der laatste 
beproeving of opneming; 

b. op de locomotieven 'en tenders: de naarn 
van den vervaardiger, bet fabrieksnmnmer en 
het jaar van vervaardiging; 

c. op de rijtuigen en wagens: het gewicbt, 
met inbegrip van wielen en assen·; 

. d . . op de rijtuigen : de klasse, waartoe elke 
afdeeling beboort, en in iAdere afdeeling het 
volgnurnmer v!).n het rijtuig, de klasse van de 
afdeeling en bet maximum-aantal personen, 
dat daarin kan plaats nemen ; 

e. op de wagens: bet draagvermogen in kilo
grammen en de oppervlakte van den bodern in 
vierkante meters; 
f. in de rijtuigen, waarvan· de zijwanp.en 

minder dan 550 rnillimeter van de grenslijn 
van het profiel van vrije ruimte verwijderct 
zijn: bij elke vensteropening eene waarscbu
wing tegen het naar buiten steken van lichaams
deelen. 

Omgrenzirig.,profiel. 

59. 1. Op spoorwegen met normale spoor
wijdte moeten alle locomotieven e~ andere 
voertuigen 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 bet veilig doorrijden van bogen zijn 
de aangegeven breedteafmetingen der voer
tuigen, in verband met hunne leni:;te en inrich
ting, zooveel noodig te ve~minderen. Hierbij 
is een straal van 150 meter tot groridslag te 
nemen. 

3. A. Bij rijtuigen en wagens mogen beneden 
130 millimeter boven den bovenkant der spoor
staven, bij de kleinste to~gelaten bufferhoogte, • 
bebalve de wielen, slechts de volgende deelen 
uitsteken: 

· a. de door de wiel ban den gedekt wordende 
deelen tot op 50 millimeter boven de spoor
sta ven; 

b. de koppelingen en borgkettingen tot op 
75 millimeter boven de spoorstaven. 

Deelen der koppelingen, die vrijhangende op 
minder dan 130 millimeter boven den boven
kant der spoorstaven zouden komen, moeten 
tot op ten minste deze hoogte kunnen warden 
verkort of opgehangen. 

B. Bij locomotieven mogen beneden 100 mil
limeter boven den bovenkant der ·spoorstaven, 
bij de geringste toegelaten dikte der wielbanden, 
bebalve de wielen slechts de tegengewlchten· 
der wielen, de spOorstaafruimers, remblokken, 
zandstrooiers, koppelingen, borgkettingen en 
de· onafbankelijk van de doorbuigingen der 
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draagveeren bewegende deelen · nitsteken, en 
wel: 

a., de door de wielbanden gedekt''wordende 
deelen tot- op 50 millimeter boven de· spoor
staven ; 

· b. de overige genoemde deelen tot op 60 
millimeter boven ·de spoorstaven. 

4. De voetplank van de :;,;itplaats van den 
remmer mag niet hooger zijn dan 2,85 meter 
boven de spoorst;af. 

5. · Van bet eerste 1id, · voor zoover de losse 
deelen betreft; en van het bij het derde lid 
onder B b bepaalde kunnen door den Raad van 
Toezicht afwijkingen worden toege~taan. 

6. Voor spoorwegen met andere dan de: in 
bet eerste lid bedoelde sp0orwijdte wordt het 
omgrenzingsprofiel door den Minister, bestuur
ders van den spoorwegdienst gehoord, vast
gesteld. 

Regi,Yfer.9. van het rollend materieel. 

60. 1. Van alle locomotieven en andP,·re 
voertuigen worden registers gehouden, waarin 
van elk voertuig worden opgeteekend : 

a. het volgnummer; 
b. de naam ,van den vervaardiger ; 
c. de dag van indienststelling ; .. 
d. de dagen van de opnen1ingen en· van cie 

wederindienststellingen ; ,, 
e. de wij:;,;igingen en helangrijke berstel

lingen; 
f. en van locomotieven, rijtuigen en daar

mede gelijkgestelde voertuigen, als bedoeld bij 
artikel 54, tweede lid, bovendien bet door
loopen aantal kilometers. 

2. Voor den tijd, dat de locomotieven ran
gee_rdienst hebben gedaan, wordt 7.5 kilometer 
per uur in rekening gebracbt. 

Registers der assen van het rollend rnalerieel. 

61. Van de assen der locomotieven en an
·dere vo'ertuigen worden registers gebouq.en, 
waarin van elke as worden opgeteekend : 

a: bet volgnummer ; 
b. de omscbrijving van de grondstof en de 

naam van den vervaardiger ; 
· c de hoofdafmetingen ; 

d. de dag van indienststelling ; 
e. de dagen van de _opnemingen .en van de 

wederindienststellingen ; 
f. de voertnigen, waarondAr de as achter

eenvolgens heeft dienst gedaan. 

Materieel van andere spoorwegen. 

61 bis. 1. Rollend materieel van spoorwegen, 
waarop dit reglement niet van toepassing is., 

mag op de spoorwegen, voor welke dit regle
ment geldt, niet gebruikt worden·, dan met. 
voorafgaande goedkeuring van den Raad van, 
Toezicbt· en -met --inachtneming ..;-an de voor-
waarden door dien ·Raad· te stellen. 

2. Rollend materieel van een onder dit. 
reglement vallenden spoorweg mag op e·en, 
anderen dergelijken spoorweg worden gebruikt, 
tenzij dit gebruik door den ,Raad van Toezicbt. 
is ni tgesloten. · 

Gebruik van voertt<igen vdn eene bijzondere 
inrichti11,q. 

62. 1. Indien bet noodig is ten aan:;,;ien van 
eenig voertnig, wegens zijne bijzondere inrich
ting, sommige bepalingen, in dit boofdstuk 
opgeno_men, buiten werk_ing te stellen, te wij~ 
zigen of aan te vullen, kan daartoe door den 
Minister, bestuurders van den spoorwegdienst 
gelioord, worcien, .overgega_an. 

2. De desbetreffende beschikking wordt aan, 
de· akte van vergunning, bedoeld in artikel 44;_ 
onderscheidenlijk aan de schrifteiijke vergun.
ning, bedoeld in artikel 53, gebecht. 

HOO.FDSTUK V. 

YAN DE TREINEJ\T 

Lengte der treinen. 

63. Een trein mag _ bij spoorwegen inet 11or
male spoorwijdte niet :;,;ijn samengesteld uit nwer 
voertuigen dan d_o,,r eeil getal van honderd 
asser., bij spoorwegen met mindere spoorwijdte 
niet uit meer voertuigen dan· door een getal 
van :;,;estig assen wordt aangewezen. 

Plaatsing der locomotieve1i _in de freinen. 

64. 1. De -locomotief wordt geplaatst 1tan 
het hoofd van den trein. 

2. Het duwen van den trein is echtPr ge 
oorloofd : 

a. bij den dienst op de stations en halt""; 
b. bij ongevallen op den WPg ; 
c. bij werktreinen ; 
d. bij bijzondere treinen, die niet t<>n ·dj .. ,,,te 

van bet publiek1 zijn ingelegd ; 
e.. bij treinen, 1ie diAnst doen tu ,,e\1,•n 

stations of halten en l\1tnleg\1laatsPn, 
3. In de gevallen, vermeld onder c, d ,-11 e 

van het vorige Jid·, moet het v,,orste vrn·rt,,ie; 
bewaakt zijn. 

4. Treinen met locomotieven aan h1•t boofd 
mogen door· een·e andere locomo_tief w .. rd -n 
geduwd bij het bestijgen van moeilijkP h,;\

li_ngen, bij bet in beweging komen op dP sta / 
tions en halten en 'bij ongevallen op den '"·g, 
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111its de. du wet)deJ~comotjef niet aan den trein 
.gekoppeld is. 

5. Het rijden van locomotieven. ~et tel)der 
vooi-op is geoo~loofd : 

a. bij treinen i~ de gewonc" dienstregeiing 
slechts bij i1itzondcring en met gqeclkeuring. 
van den Raad van Toezicht. ·die de · te nemen 
,,;iaatregelen van voorzorg bepaalt ; 

b. bij. den dienst op de stations en halten ; 
c. bij den diemit tusschen stations of halten 

1
-en aanlegplaatsen ; · · 

d. bij_ werktreirien, en 
e. wanneer eene hulplocomotief een trein 

te gemoet gaat. 
f:i. BiJ tenderlocomotieven behoeft geen 

-~11derscheid te wo~den gemaakt tusschen het 
rijd~n met den schoorsteen voor of 'achter. 
. 7. · Meer .dan twe,e loc_omotieven m~gen niet 

v66r, meer dan ·een niet achter aan den trein 
·,vorden geplaatst. 

8. W ordt een trein door twee locomotieven 
getrokken, dan geeft de machinist van de 
voorste locomotief de noodige seinen. · 

·9. Op rangeerende treinen zijn bet eers~e 
en derde '!id van dit artikel niet van' toe-
1passing. 

Samenstelling der treinen. 

65. 1. Wagens beladen met goederen, welke 
,·olgens de bepalingen van bet algemeen reg
lement voor het vervoer op de spoorwegen 
slechts voorwaardelijk ten vervoer worden 
t0egelaten, alsmede wagens met buitengewone 
koppeling, zooals: houtwagens met langhout, 
spoorstaven en dergelijke beladen, worden 
alleen in goederentreinen vervoerd. 

2. Op spoorwegen, waarover geen goederen
treinen loopen, worden de ii) het vorige lid 
bedoelde wagens met buitengewone koppeling 
v66r, die beladen met goederen, welke volgens 
bet algemeen reglement voor het vervoer op 
de sp0orwegen slecb ts voorwaardelijk ten ver
voer worden. toegelaten, achter de rijtuigen in 
gemengde treinen geplaatst en van die rijtui
gen door tenminste een gesloten goederenwagen 
gescheiden. 

3. De bepalingen van bet eerste en tweede 
lid · van dit artikel, welke· op voorwaardelijk 

· ten vervoer toegelaten'· goederen betrekking 
bebben, gelden niet voor wagens geladen met 
gist, met wijn of likeuren iri flesschen, met 
sigaren, eet- of v leesch waren, met ledige zakken, 
met schilderijen, beelden en andere voorwerpen 
van kunst of met bestelgoedzendingen, be
staande uit volgens bet algemeen reglement 
voor het vervoer op de spoorwegen voorwaar' 

delijk ten vernier toegelaten goederen, voor 
zoover dezti blijkens dat reglement···~ls bestel~ 
goed mogen worden vervoerd . 
.. 4. In personentreinen en geme~gde treinen 
worden de rijtuigen en wagens oriderling en 
met den tender z66 vast gekoppeld, dat al de 
trek- en b,1fforveeren gespannen zijn. 

Remmen. 

66. In ell,en trein moeten, behalve_die. van 
locomotief en tender, ten minste zoov·eel rem
.men bedicnd , worden als in den volgenden 
staat is aangegeven: 

Op hellingen Bij eene snelheid tot en met 

25 I 30 I 351 40 I 451 50 
van I 

of. Kilometer in het uur moeten van 
°loo elke 100 wagen- (rijtuig-) assen 

I geremd kunnen worden : 

0 1 : 00 6 6 8 10 12 15 
2,5 1 : 400 7 9 11 14 17 20 
3,75 1 : 266 8 10 13 16 19 23 
5 1 . 200 9 12 15 18, 21 25 
7,5 1 : 133 13 15 18 21 24 28 
10 1 : 100 15 18 21 25 29 33 
12 1 : 83 17 w 24 28 32 37 
14 l : 71 19 23 27 31 36 41 
15 ·1 : 66 21 25 29 33 38 43 
16 1 : 62,5 23 27 81 35 40 46 
17 1 : 59 25 29 33 37 .42 49. 
18 1 : 56 27 31 35 39 45 52 

2. Bij bet naar dezen staat bepalen van bet 
'aantal te remmen · assen is het volgende in 
acht te nemen: · 
. a:· voor snelbeden en bellingen, gelegen tus

seben de in den staat opgenomen getallen, 
geldt steeds het grootste' remcijfer; 

b.· het aantal te rem men assen moet worden. 
bepaald naar de sterkste belling, die op bet 
door den trein te berijden baanvak voorkomt.; 
is de sterkste belling korter dan duizend meter, 
dan wordt als ster)rnte belling beschouwd de 
helling 'van de lijn tusschen de twee punten. 
van bet lengteprofiel van den spoorweg, welke 
bij een afstand van duizend meter het meest 
in hcogte verschillen ; · 

c. als maatstaf voor · de snelbeid wordt aan
genomen· die, waarmede de trein op elk baan
vak volgens dienstregeling moet worden ver
voerd; 

d. zoowcl bij de bepaling van het aantal 
assen, waaruit de trein b·estaat, als ·vall' bet 
aantal te remmen assen, wordt ,le as van een 
onbeladen goederenwagen, bagagewagens daar
onder niet begrepen, als eene ha! ve as in 
rekening gebracht (etn wagen wordt hierbij 

. i 
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_als on:ieladen besch<iuwd, iridien het gewicht 
-der lading niet meer dan 2000 kilogram be
•draagt) ; 

e. leidt de bepaling van het aantal te remmen 
,assen tot een gedeelte van eene as, dan wordt 
,dit als een gebeel gerekend : 

f. indien slecbts eene as zou moeten worden 
cgeremd,. kan die worden verwaarloo.sd. 

3. Op spoorwegen met bellingen steiler dan 
1 op 200 en !anger dan duizend meter moet 
-in elken trein het laatste voertuig van een 
'bediend remtoestel voorzien zijn. 

4 . .Bij uitzondering kan in goederen- of ge
mengde trein.en achter dat van remwerk voor
·ziene voertuig, een berstelling behoevend ledig 
voertuig worden aangehaakt, wanneer het ver
voer geen gevaar oplcvert en de aard der be
-sehadiging eene andere plaatsing in den weg 
,staat. 

6. De _personentreinen moeten voorzien zijn 
van doorgaand remwerk, dat aan de volgende 
-eischen voldoet : 

a. de remmen moeten door den machinist 
;an zijne· standplaats, zoorhede uit elke rijt~ig-
11.fdeeling en · uit elke afdceling voor verblijf 
van treinbeambten aangewezen, in werking 
kunnen worden gebracht; 

b. de remmen moeten van zelf in werking 
treden, zoodra de remleiding wordt verbroken. 

6. Het stelsel van doorgaand remwerk op 
-de treinen toe te passen behoeft de goedkeu
ring van den Raad van Toezicbt. 

7. Beboudens de verplichting om overigens 
het bepaalde in dit artikel na te !even, is het 
geoorloofd acbter aan personentreinen, die van 
doorgaand remwerk voorzien zijn, voertuigen 
zonder dat remw

0

erk te plaatsen en wel: 
a. bij treinen, die met geene grootere snel

beid rijden dan van 30 kilometer in bet uur, 
tot een getal door 30 assen aangewezen ; 

b. bij treinen, die met eene grootere snelbeid 
dim van 30 kilometer in het uur, docb met 
_geene groot~re snelbeid dan van 40 kilometer 
in bet' uur rijden, tot een getal door 16 assen 
11.angewezen, en 

c. bij treinen, die met eene grootere snel
. heid dan van 40 kilometer in bet uur rijden, tot 

-een getal door 12 assen. aangewezen. 
8. Door den Raad van Toezicbt kan van de 

voorsch_riften, in dit artikel opgenqmen, ont
heffing worden ·verleend. 

\J. De bep.alingen van dit artikel zijn niet 
van t<iepassing ·op rangeerende treinen. 

Noorhem. 

67. De inrichtingcu, waardoor het mogelijk 

1915. 

_1915 

is, gedurende den rit uit elke r\jtuigafdeeling 
en uit elke afdeeling, voor verblijf van trein
beambten aangewezen, den personentrein te 
doen stilbouden (de noodrem), worden door 
den Raad van Toeziebt ~oedgekeurd of, be
stuurders· van den spoorwegdienst geb_oord, 
voorgeschreven: 

Snelheid. 

68. 1. De· snelbeid, waarmede de treineu 
worden vervoerd, · mag niet meer bedragen dan : 

a. voor per&onentreinen, losse locomotieven 
en proefritten vijftig kilometer per uur ;. 

b. voor treinen, uitsluitend bestemd voor bet 
vervoer van goederen (goederentreinen) of vee 
(veetreinen), voor treinen zoowel bestemd voor 
het vervoer van reizigers als van vrachtgoe
deren en in de dienstregeling als · gemengde 
treinen aangewezeri, voor treinen gereden met 
den tender voorop, voor treinen, welke ge
trokken en geduwd worden en voor werktrei
nen veertig kilomete~ per uur; 

c. voor treinen, bedoeld in artikel 109,. samen
gesteld · uit tramwegmaterieel, vijf en dertig 
kilometer per uur; 

d. voor treinen, die alleen geduwd worden 
en voor hulptreinen, die niet vooraf aan ·het 
bewardngsperso~eel zijn aangekondigd, hetzij 
door et)ri sein op een voorafgaanden trein, 
hetzij door een sein, 'gegeven met de middelen, 
bedoeld in het derde lid van artikel 20, dertig 
kilo.meter per uur. 

2. In het dienstreglement, bedoeld in artikel 6 
der wet van 9 April 1876 (f$taatsblad n°. 67), 
zal worden bepaald, of en in welke mate de 
snelheid moet worden verminderd yoor het 
doorrijden van stations en halten, waar door 
de bogen of tegen. de punt van wissels moet 
worden gereden, zoomede bij het naderen van 
be·weegbare brnggen van meer dan 6 meter 
overspanning, van vaste bruggen, !anger dan 
dertig meter, van_onbewaakte overwegen., waar
bij het uitzicht over den spoorweg belem:inerd 
is, en waar znlks verder" voor de veiligheid 
van het verkeer noodlg mocbt zijn. 

3. Indien · tijdens het vervoer iets voorvalt, 
ten gevolge waarvan niet meer bet in artikel 66 
voorgeschreven aantal assen geremd kan wor
den, mag de snelheid, waarmede de reis ver·
volgd wordt, niet grooter zijn dan die, welke 
overeenkomt met bet aantal assen; dat nog 
kan worden geremd. 

Vervoer van vrachtgoederen met per sonentreinen. 

69. Vrachtgoederen mogen met personen
treinen vervoerd worden, mits : 
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a. 'iiet laden en, lossen nm <le goedercn en 
bet aan- of afbaken -van_.,de wagens geen !an
ger opontboud op de station~ en halten \'er- . 
oorzaken dan daarvoor volgens de dier.strege
ling is toegestaan, tenzij de vertragi~g zonder 
de vastgestelde maximum-snelbeid te over
scbrijden v66r de aankomst op het _ eerstvol
gend hoofdstation kan worden ingehaald; 

b. het vervoer van goederenwagens geen 
oorzaak wordt, dat · !anger tijd wordt bes teed 
voor den rit tusschen twee opvolgende hoofd
stations, dan bij de dienstregeling is vastgesteld; 

. c. de reizigers geenerlei hinder ondervinden 
van het verzenden van goederen met die treinen. 

Gereedschappen in de treinen. 

70. Op elken trein moeten de noodige ge
reedschappen voorhanden zijn om in kleine 
ongevallen en herstellingen van het rollend 
materieel te kunnen voorzien. 

Nazien van de treinen. 

71. 1. Elke trein moet, voordat hij het 
station, waa_r hij is samengesteld, verlaat, ge
heel zijn nagezien. Daarbij moet er in het 
bijzonder op worden gelet, dat: 

a. het in artikel 66 voorgescbreven aantal 
assen kan geremd worden en de remtoestellen 
zooveel mogelijk gelijkelijk over den trein 
verdeeld zijn ; 

b. indien de trein voorzien is van doorgaand 
remwerk; dit goed werkt; 

c. de voertuigen -geene gebreken vertoonen, 
welke voor de veiligheid van bet verkeer ge
vaar kunnen opleveren; 

d. de voertuigen onderling voldoende vast
gekoppeld zijn en de borgkoppeling is inge
haakt; 

e. bet middel van gemeenschap tusscben den 
hoofdconducteur en den machinist, bedoeld in 
het derde lid van artikel 79, aanwezig is; 

f. de wagens elk zooveel mogelijk gelijk
matig en niet boven bet daarop aangegeven
draagvermogen beladen zijn; 

g. de rijtuigen overeenkomstig bet bepaalde 
in artikel 51 verlicht en verwarmd zijn; 

h. de gevorderde seinen en lantaarns aange
bracbt 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 opontboud zulks 
toelaat, berbaald. 

Wijze van r,jden bij dubbel spoor. 

72. l. Waar dubbel spoor ligt, houden alle 

treinen tusscben de statiPns en halten, in- ge
wone omstandigbeden, bet ten opzicbte van 
de richting, waarin zij zich bewegen, recbts 
liggende spoor, 

2. Afwijkingen van dien regel zijn geoorloofd, 
a. indien zij op voorstel van bestuurders van 

den spoorwegdienst door den Minister zijn 
toegestaan ; 
· b. bij ongevallen, bij den dienst van en naal." 

aanlegplaatsen, bij .herstellingen van den weg, 
voor · werktreinen en voor teruglrnerende op
drukmacbines, nadat al de voor de veiligbeid 
gevorderde maatregelen nauwkeurig zijn in 
acht genomen. 

A/stand tusschen opeenvolgende treinen op den ,veg. 

73. 1. Een trein mag een anderen trein niet 
volgen, voordat laatstgenoemde trein het vol
gende station of den volgenden blokpost heeft 
bereikt, dit· op het voorgaand station of den 
voorgaanden blokpost, waar eerstgenoemde 
trein moet wacbten, bekend is en aan bet per
soneel van dezen trein is medegedeeld of dool." 
seinen bekend gemaakt. 

2. Bij storing der -electrische verbindingen 
lrnn biervan met inacbtneming van de krach
tens artikel 104, onder b, voorgescbreven vool"
zorgsmaatregelen worden afgeweken. 

Rangeeren op overwegen. 

74. Op overwegen mag niet gerangeerd 
worden voor zooveel en op de tijden, waarvoor 
dit door den Minister, na bestuurders van den 
spoorwegdienst te hebben gehoord, wordt be
paald. 

Toezicht op locornotieven in dienstvaardigen staat. 

75. 1. Locomotieven in dienstvaardigen staat 
staan voortdurend oncler behoorlijk toezicht. 

2. Bij zulke locomotieven, die stilstaan, moet 
de stoom afgesloten, de gangkruk in rust ge
steld en c.e rem - bij ontstentenis die van 
den tender - vastgeklemd zijn. 

HOOFDSTUK VI. 

VAN DE BEAMBTEN EN BEDIENDEN. 

AFDEELING I. 

A I gem e en e be pa 1 in gen. 

Algerneene vereischten voor bearnbten en bedienden. 

76. 1.· Alle beambten en bedienden moeten 
de N ederlandscbe taal kunnen lezen en scbrij
ven. Zij moeten een voldoenci geboorvermogen 
en een normaal gezicbtsvermogen bezitten, 
voor ,zoover zulks voor de behoorliJke uitoefe
ning van )mnnen dienst wordt vereischt. 
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2. Beambten of bedienden, die naar het oor
deel van den Minister ongeschikt zijn Ol'.l1 de 
hun opgedragen. betrekking waar te nemen, 
worden op vordering van den Minister door 
bestuurders van den spoorwegdienst ontslagen. 

Vronweli;jke beambten ·en bedienden.
0 

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 verkeer op 
de spoorwegen, mogen vronwen slechts be
noemd worden, indien die betrekkingen· daar• 
toe, op voordracht van bestnurders van den 
spoorwegdienat, door den Raad van Toezicht 
worden aangewezen. 

Bea,nbten. en bedienden op elken trein noodig. 

78. 1. Op elken trein zijn ten minste: 
a. een hoofdcondnctenr; 
b. een machinist en een leerling-machinist 

of stoker voor elke locomotief; 
c. daarenboven zooveel personeel, dat elk 

verplicht remtoestel kan worden bediend. 
2. Van de in het voorgaande lid omschreven 

verplichtingen kan · door den Raad van Toe
zicht ontheffing worden ·verleend. 

3. Op rangeerende treinen is de aariwezig
heid van de in het eerste lid onder a en c 
genoemde beambten en bedienden nietverplicht. 

4. Op. losse locomotieven, ledige treinen en 
goederentreinen, die zonder antler bediend 
remtoestel dan dat op de locomotief of op den 

·tender mogen worden vervoerd, knnnen de 
fnnctien van hoofdcondnctenr aan den machi
nist worden opgedragen .. 

Hetgeen doo,· de beambten en bedienden op 
elken trein is in acht te ne,nen. 

79. 1. De hoofdcondncteur 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 hoofdcnndnctenr ondergei;chikt. 

3. De hoofdcondnctenr moet zich met den 
machinist in verbinding knnnen stellen. De 
wijze, war<rop <lit geschiedt, wordt door den 
Raad van Toezicht, bestnurders van den spoor
wegdienst gehoord, bepaald. 

4. Het gebruik van de remtoestellen wordt 

door den machinist· geregeld. Bij treinen, niet 
van doorgaande rem voorzien, geeft alleen hij 
de seiuen tot het in werking brengen daarvan. 

5. Het handremtoestel van den tender of van 
de locomotief wordt door den leerling-machi
nist of stoker bediend. 

6. Zoolang de trein in beweging is, moeteu 
de remmers onafgebroken op hun post zijn. 
Zij zijn steeds gereed om op· het sein van den 
machinist. de hun toevertrouwde remmcn on
middellijk te bedienen. 

7. De bepalfngen van dit artikel zijn niet 
van toepassing op rarigeerende treinen. 

Eischen van bekwaa,nheid i•oor ,nachinisten en 
leerlingen-,nachinist of stokers. 

so; 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 d~ 

metaalnijverheid werkzaam te zijn gewee~t, 
ten minste gedurende twee jar.en als· leerling
machinist of stoker op locomotieven dienst 
heeft geJ.aan; 

d. voldoende bewijz!ln heeft gegeven van 
practische. en theore_tische bekwaamheid (ken
nis der wetten en voorschriften betreffende den 
dienst op de spoorwegen daaronder begrepen), 
door· proefritten, het nit elkander nemen en 
-weder aan brengen van de samenstellende deelen 
van locomotieven en tenders en het met gunstig 
gevolg afleggen van een examen voor eene 
commissie van deskundigen. 

2. De bij dit examen te stellen eischen en 
de wijze van· samenstelling der examencom
missie behoeven de goedkeuring van den 
Minister. 

3._ Aan hem, die aan de in het eerstP. licl 
gnnoemde eischen voldoet, wordt ten bewijze 
daarvan door bestuurders eene verklaring nit-
gereikt. · 

4. De leerlingen-machinist of stokers moeten 
met de behandeling der locomotieven genoeg
zaam bekend zijn om die zoo noodig in be
weging te brengen, te doen stilstaan en terug 
te zetten. 

Bepµlinge,i tot bevordering van de zor_qvuldige 
waarnerning van den dienst. 

81. 1. Bestuurders van _den spoorwegdienst 
dragen z_org, dat de beambten en bedienden, 
voor zooverre de zorgvuldige waarneming van 
hunnen dienst <lit vordert, steeds gednrende 
de uitoefening daarvan te hnnner beschikking 

,19.* 
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hebben de ge.deelten van de wetten van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67) en van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n•. 118), vim dit reglement, van 
het algemeen reglement voor het vervoer op 
de spoorwegen, van het algemeen reglement 
voor het verv0er op de locaalspoorwegen en 
van het dienstreglement, bedoeld in artikel 6 
der wet van 9 April 1875 (Slaatsblad n°. 67), 
welkc voor bet boven aangegeven doel noodig 
zijn, alsmede een exemplaar van de handlei
ding, bedoeld bij artikel 105 van dit reglement 
en eene tijdtafel van de dienstregeling. 

2. De hoofdconducteurs, machinisten, weg
opzichters, brug-, wissel- en overwegwachters 

· moeten gedurende de uitoefening van hunnen 
dienst vocirzien zijn van een goed loopend uur
werk. 

3. Gedurende de waarneming hunner dienst
plichten mogen uan de beambten en bedienden 
op belangruke posten, daargesteld ter verzeke
ring 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 wo1·den opgedragen of iets ver<;Jorloofd 
worden, waardoor hun aandacht zou kunnen 
warden afgeleid. 

Beeedi_qing 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 contr6le der plaats
bewijzen belast ; 

c. de· pbrtiers op de stations en de nacht
wakers; 

d. de wegopzichters, ploegbazen en wachters; 
e • . de hoofdconducteurs en conducteurs op 

de treinen. 
2. Eveneens worden beeedigd de beambten 

en bedienden, wier beeediging door bestuur
ders van den spoorwegdienst wenschelijk ge• 
acht wordt met het oog op de door deze be
ambt~n en bedienden te verrichten werkzaam
heden. 

3. De Raad van '.roezicht kan, na de be
stuµrders van den spoorwegdienst te hebben 
gehoord, andere dan de in de beide vorige 
leclen bedoelde beambte·n en bediencl.en van den 
spoorwegdienst ter beeediging aanwi}zen. 

Wijze van beeedigin_g. 

83: 1. De eed (belofte) wordt afgelegcl voor 

den rechter van een der kantons binnen bet 
Rijk. 

2. Ieder doet 'den eed (de belofte) als volgt: 
Ik zweer (beloofJ, dat ik alle plichten, welke 

mij bij mijne yerv1;1lling v:an eenige betrekking 
van qeambte of bediende · van den spoorweg 
door of krachtens de wet tot regeling van den 
dienst en het gebruik der spoorwegen of door 
of krachtens de wet tot regaling van den dienst 
en het gebruik der spoorwegen, waarop uit
sluitend -met beperkte snelheid word vervoerd, 
zijI) of zullen warden opgelegd, eerlijken vlijtig 

.zal· vervullen. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig !· 

(Dat beloof ik !). 

Kleeding en onderscheidingsteekenen. 

84. 1. De beambten en bedienden der spoor
wegdiensten, die in aanraking komen met bet 
publiek; zijn gedurende de uitoefening van 
hunnen dienst van ·eene

0 

dienstkleeding of een 
dienstonderscheidingsteeken voorzien. 

2.. De stationschefs en hunne plaatsvervail
gers dragen eene roode pet gedurende den 
dienst der treinen, bestemd voor reiziger·s
vervoer. 

3. De dienstkleedirig PD het dienstonder
scheidingsteeken worden door de bes_tuurders 
der spoorwegdiensten vastgesteld; eene beschrij
ving claarvan ·wordt aan den Raad van Toe
zicht medegedeeld. 

AFDE.ELING II. 

D i e n s t- en r u s t t ij d en. 

Verklaring van enkele in deze afdeeling gebezigde 
uitdrukkingen. 

85. In deze afdeeling wordt verstaan: 
A. onder ,,beambten on bedienden" alie per

sonen, die bij eene spoorwegonderneming in 
dienst zijn, met uitzondering 'l!'an: 

a. de bestuurders, de sec~etarissen ~n de 
hoofden van takken van dienst of afdeelingeil ; 

b. de inspecteurs, de ingenieurs, de contro
leurs van de comptabiliteit, de controleurs en 
opzichters van d·en locomotief-, trein-, wagen-, 
telegraaf. of seindienst, de weri,meesters: de 
opzichters van den weg, de depi'>thonders en 
de dep6tmeesters ; 

c. de adjuncten en het personae!, werkzaam 
op de bureelen van de omler a ·en b genoemden ; 

d, de opzichters-niachinist benevens het per
sonae! werkzaam op hunne bureelen ; de Miliis
ter kan echter, bestuurders van den spoorweg
dienst gehoord, op die personen· of op sommige 
van die personen, door hem aail te wijzen, 
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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 haildelsagenten; · 

f. het personeel, werkzaam aan de informatie
bureaux, de bestelkantoren, de magazijnen en 
de werkplaatsen. 

B. onder ,,diensttijd" de tijdruimte, gelegen 
tusschen het oogenblik, waarop de beambte of 
bediende aanwezig 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. Indien echter 
aan eenen beam bte of bediende te zijner stand
plaats omstreeks het midden van den dag een 
onafgebroken rusttijd van ten minste vier (4) 
uren wordt toegestaan, wordt de helft van dien 
rusttijd, tot ten hoogste drie (3) uren, 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 
achtereerivolgende etmalen" elk willekeurig 
gekozen tijdvak van dien duur. 

Diensttijd vast te stellen doo,· den· Minister. 

86. 1. De Minister kan, bestuurders \'an den 
spoorwegdienst gehoord, bepalen, dat voor door 
hem aan te wijzen beambten en bedienden, 
belast met den buitendienst op stations 
halten, voor zoove~ hurme werkzaamheden 
buitengewone inspanning vorderen, zoomede 
voor door hem aan te wijzen w_achters op be
langrijke posten : 

a. geen diensttijd meer mag bedragen, 
b. in elk etmaal de gezamen)ljke duur van 

de diensttiiden niet meer mag bedragen, 
dan een door hem vast te stellen aantal uren. 
2. Het ingevolge bet eerste lid vast te stellen 

_aantal uren mag ni_et lager dan tien (lp) uren 
. worden bepaald. 

Diensttijd van loco,noliPf-, trein- en 1/Jegbewa
kingspersonrel. 

87. 1. Ten opzichte van beambten en lie
dienden op locomotieven en treinen werkzaam 
geldt het volgende: 

a. geen _diensttijd mag meer bedragen dan 
zestien 1(16) uren; 

b. in elk tijdvak van acht en twintig (28) 
achtereerivolgende etmalen mag de gezamen- · 
lijke duur van- de daarin vallende diensttijden 
en gedeelten van d"iensttijden niet meer be
dragen dan tweehonderd en tachtig (280) uren 
voor beam bten en bedienden op locomotieven 
werkzaam en driehonderd_ en acht (308) uren 
voor beambten en bedienden op treinen werk• 
zaam. 

2. Voor de beambten en bedienden, die nit, 
sluitend 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 bea,nbten en 
bedienden. 

88. Ten opzichte van alle overige beambten 
en bedienden geldt het volgende : 

a. geen diensttijd mag meer bedragen clan 
zestien (16) uren ; 

b. in elk tijdvak van veertien (14) achtereen
volgende etmalen mag de gezamenlijke duur 
van de daarin vallende diensttijden en ge
deelten van diensttijden niet meer bedragen 
dan een honderd acht en zes"tig (168) uren. 

Rusttij den en -poozeii. 

89. 1. Aan de heambten en bedienden moet 
tusschen elke twee opeenvolgende diensttijden 
een onafgebroken rusttijd worden gelaten van · 
ten minste tien (10) uren. 
- 2. Op de door .den Minister, bestuurders van 

den spoorwegdienst gehoord, te bepalen stati
ons, halten, baanvakken of posten kan voor
waardelijk of onvoorwaardelijk voor de door 
hem aan te wijzen beambten of.bedienden die 
onafgebroken tusttijd tot ten minste ach t (8) 
uren worden beperkt. 

'3. Aan de beambten en bedienden moeten 
boven de in het eerste en tweede lid van dit 
artikel be.doelde rusttijden, gedurende den 
diensttijd de noodige korte rustpoozen voor 
het gebruiken van de maaltijden worden toe
gestaan. 

N achtdienst voor vrouwen. 

90. Het is verboden eene vrouw tusschen 
tien (10) ure des n·amiddags 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. weak 
des Zondags een rustdag van ten minste vier 
en ·twintig (24) uren, waarvan ten minste acht-
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,tien (18) uren vallen binnen bet etmaal van 
den Zondag, en in het laatste geval bqvendien 
ten minste negen (9) rustdagen, elk van 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 Jrnnnen ·van ten minste acht en twintig 
(28) uren, waarvari ten minste twee en twintig 
(2:l) men vallen binnen het etrhaal van den· 
Zondag, en bovendien ten minste dertien (13) 
rustdagen, elk van ten minste dertig (30) urcn, 
in het jaar. · 

3. Yoor beambten en bedienden, behoorende 
tot een kcrkgenootschap, dat den wekelijkschen 
rustdng niet op Zondag viert, wordt, wann_eer 
zij aan 1,estuurders van den spoorwegdienst 
·bun verlangen daartoe hebben kenbaar ge
'mankt, de Zondag als rust'l.ag vervangen door 
den clag, die door bun kerkgenootscbap als. 
wekelijksche rustdag is aangewezen. 

Ontheifin_qen, 

92. De Min_ister is bevoegd van de bepalin
gen van de artikelen 87, eerste en tweede lid, 
88, 90 en 91 ontbeffing te verleeneit voor de 
beambten en bedienden van minder belangrijke 
stations, halten en posten, zoomede voor die 
beambten en be<lienden, welke gedurende 
bunnen diensttijd niet onafgebroken werkzaam 
zijn. 

.Dienstroosters, en dienstre,qisters. 

93. 1. De dienst- en rusttijden der beambten 
en bedienden worden opgenomen in dienst
roosters, waarin acbter den naam van .elk 
bunner melding gemaakt wordt van de strek
king, de dagteekening en bet nummer der hem 
betreffende beschikkingen van- den Minister, 
krachtens de artikc !en 85 onder Ad, 86, 89 en 
92 genomen. 

2. Aan elk station, elke hnlte en elken post 
worclen cle clienstroosters betreffencle cle alclaar 
geplaatste beambten en beclienden binnen vier 
(4) weken na het in werking treden van eene 
nieu we dienstregeling op eene zichtbare plaats 
opgehangen .. Door den Raad van Toezicbt kan 
van deze bepaling ontheffing worden verleend. 

3. Door of van~vege bestuurders der spoor
wegdiensten worden registers aangelegd en 
geregeld bijgehouden, ter plaatse door den 
Raad va~ Toezicbt te bepalen, waarin voor elk 
persoon, wcrkzaam op treinen of op locomo
tieven, wordt aangeteekend tusschen weike 

tijdstippen bij dagelijks dienst heeft gedaan 
en gedurende zijnen · diensttijd een onafgebro
ken rusttijd te zijner standplaats van ten minste 
vier (4) uren mocht :hebben genoten. Aan
teekening van bedoelden onafgebroken rusttijd 
wordt echter niet vereiscbt, in geval de be
palingen van de½e afdeeling te zijnen opzicbte 
zouden zijn opgevolgd, ook wanneer die ge
beele rusttijd als dienstt.ijd -in rekening -ge
bracbt werd. I le registers worden ingericbt 
naar een model, dat door den lVlinister, be
stuurders van den. spoorwegdienst gehoord, 
wordt vastgesteld. Aan de leden van den Raad 
van Toezicht en de ambtenaren, onder hen met 
bet dagelijkscb toe½icht belast, ·wordt te allen 
tijde op_ hun verlangen inzage van clie regis
ters verstrekt. 

Toe_qelaten afwijkin_qen. , 

94. 1. Van het bepaalcle bij of krachtens cle 
artikelen 86, 87, 88, 89, 90 en 91 kan worden 
afgeweken, wanneer clit in het belang van de 
beboorlijke uitoefening van den dienst of ,van 
de veiligheid van het verkeer noodzalrnlijk is 
en de afwijking niet door het nemen van andere 
maatregelen kan worden voorkomen. 

2. Vanwege de bestuurders van de spoor
wegdiensten wordt van elke afwijking binnen 
acbt (8) clagen -mededeeling gedaan aau.den 
betrokken, met het dagelijkscb toezicht belasten 
Rijksambtenaar. 

Aflossin_qspersoneel. 

95. De bepalingen van artikel 91 zijn niet 
van toepnssing op aflossingspersoneel, hetwel_k 
hiet meer dan vier (4) uren per etmaal bij den 
spoorwegdienst werkzaam is: 

AFDEELING Ill. 

Dienstvoorwaarden. 

Goedkettrin,q resp. ·vaststellin_q der re_qlementen, 

96. 1. De voorwaarden, volgens welke de 
beambten en bedienden der SJJOorwegdiensten 
in den clienst worden genomen en in den dienst 
werkzaam zijn, de loonregeling voor de onder
scbeidene categorieen van personeel inbegre
pen, alsmede die, volgens welke huune dienst
bet.rekking een einde neemt, worden in een 
reglement neergelegd, dat door bestuurders 
aan de goedkeuring van der. lVIinister wordt 
onderworpen, Wordt omtrent zoodanige rege
ling tusscben den Minister en de bestuurders 
der spoorwegdiensten geene overeenstemining 
bereikt, clan is de Minister bevoegd, die rege
ling zelfstandig vast te stellen. 
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2. De in het eerste lid bedoelde reglementen 
kunnen worden aangehaald onder den titel 
,,Reglement Dienstvoorwaard.en" '.)f ,,R. D. V." 
met bijvoeging va~ het jaar, waarin zij van 
kracht geworden zijn en - tusschen ha_akjes -
van de naumletters der onderneming,-waarvoor 
zij, gelden. 

lnhoud der· Reglernente~ Dienstvoo,·waa;·den. 

97. 1. In de Reglementen DienstvO<)J'waar
den moeten bepalingen worden opgenomen, 
krach tens welke : 

a, de beambten en bedienden bevoegd znllen 
zijn wenschen of bezwaren ter kennis te 
brengen van bestuurders van den spoorweg
dienst; 

b. ter zake van disciplinaire straffen, be
houdens de eischen van de 'veiligheid van den 
dienst, beroep zal openstaan bij scheidsgerech
ten, die in hoogste ressort eene met redenen· 
omkleede uitspraak doAn omtrent de recht
matigheid en de billijkheid van de straf. Deze 
scheidsgerechten zullen zijn samengesteld nit 
vijf leden, waarvan twee leden en hunne plaats
vervangers zijn aangewezen door bestuurders 
van den spoorwegdienst, twee leden en hunne 
plaatsvervangers door den beam bte of bediende, 
die het beroep instelde, nit de groep tot welke 
hij behoort, en het vijfde lid - tevens voor
zitter - en diens plaatsverv'anger door deze 
vier worden benoemd, ruits deze benoeming 
met algemeene stemmen geschiedt, en anders 
door den Minister; 

c. aau beambten en bedienden, aan welke de 
dienstbetrekking van de zijde van bestuurders 
van den spoorwegdienst wordt opgezegd, ·bee 
houdens de uitzonderingen, in het .Reglement 
Dienstvoorwaarden omschreven, eene uitkee
ring zal zijn te doen, waarvan het bedrag in 
blllijkheid zal zijn te bepalen, doch niet minder, 
onderscheidenlijk niet meer zal zijn clan een 
in evenbedoeld reglement te bepalen minimum 
en 1naximum ; 

d. in gevallen' van dienstop ~egging, als onder 
c bedoeld, beroep zal openstaan bij soheids
gerechten, samengesteld op de wijze als onder 
b aangegeven. -Deze scheidsgerechten doen in 
hoogste ressort eene met redenen omkleede 
uitspraak omtrent de aanspraak op eene uit
keering als onder c bedoeld, omtrent het be
drag der uitkeering, binnen de gestelde grenzen, 
_zoomede, indien het ontslag is verleend zonder 
de bijvoeging ,,eervol", omtrent de vraag, of 
tot· die bijvoeging aanleiding bestaat. 

2. In de Reglementen Dienstvoorwaarden 
moeten voorts worden geregeld : 

a. de indeeling van de. beambten en bedien
den van den spoorwegdienst in groepen ; 

b. de wijze, waarop wen,schen en bezwaren 
ter kennis van de,bestuurders van den, spoor
wegdienst kunnen ,vorden gebracht en waarop 
deze zullen worden onderzo_cht en daaromtrent 
zal worden hcslist ; 

c. de wijze, waarop het beroep bij een scheids
gerecht wordt aangebracht, waarop d_it de zaak 
onderzoekt ei::t daarover uitspruak doet, en al 
hetgeen verder wordt vereischt tot uitvoering 
van het in het eerste lid onder_ b en d bepaalde; 

d. de tijdruimte, die tusschen het opzeggen 
van de dienstbetrekking van de ;,;ijde van -de 
bestuurders van den spoorwegdienst, onder
s~heidenlijk door de beambten en bediecden 
en het eindigen van die dienstbetrekking moet 
verloopen, met dien verstande, dat zij niet 
minder dan twee, en niet meer dan vier weken 
mag bedragen. 

Wijzigin_q en, herziening der Reglementen 
Dienstvoorwaarden. 

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 den slotzin van het 
eerste lid . van artikel 96 -toepasselijk is. De 
termijn van vijf jaren kan bij een met redenen 
omkleed, in de Staatscow·ant te plaatsen Ko
ninklijk besluit eens of· meermalen, telkens 
voor niet !anger dari. een jaar, worden verlengd. 

HOOFDSTUK VII. 

BEP.A.LINGEN VAN VERSCHILLENDEN A.A.RD. 

Vaststelling van de dienstregeling, inzending 
van ontwerpen. 

99. 1. De dienstregeling der op vaste tijden 
rijdende treinen ( onverschillig of zij bestemd 
zijn tot het vervoer van reizigers of van goe
deren) wordt door den Minister voor een door 
hem te bepalen tijd vak .vastgesteld. 

2. Het ontwerp dier regeling wordt, voor 
zooveel betreft treinen bestemd voor reizigers
vervoer, . twee en eene halve maand v66r het 
in weridng treden daarvan, voor zooveel be
treft andere treinen, zoo spoedig mogelijk aan 
den Minister ingezonden. · Wat betreft laatst
vermelde treinen zijn bestuurders bevoegd den 
dienst naar het ingezonuen ontwerp te regelen, 
tenzij en totdat wijziging van dat ontwerp 
door den Minister. wordt voorgeschreven. 
Buitenlanddche spoorwegondernemingen, welke 
hier te Jande.haren dienst uitoefenen, behoeven 
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de ontwerpdienstregeling _der voor re1z1gers
VE)rvoer bestemde treinen slechts zes weken 
voor het in werking treden daarvan aa·n den 
Minister in te zenden. 

3. Bij de inzending van eene ontwerp-dienst
regeling 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, bestumders van 
den· spoorwegdienst gehoord, vast te stellen ; 

c. voor zoover de ontwerp-dienstregeling 
treinen 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 verrneld. 

4. Bestuurders van onderling aansluitende 
diensten treden v66r de inzending der ont
werp-dienstregeling der treinen, bestemd voor 
reizigersvervoer, over de aansluitingen dier 
treinen met elkander /n overleg. 

Bekendmaking en wijzigin,q van de diensfregeling. 

100. I. De dienstregeling van trefoen, be
stemd voor reizigersvervoer, wordt, dadelijk 
na har8' va~tstelling, door bestuurders van den 
spoorwegdienst algemeen bekend gemaakt. 

2. Wijzigingen en aanvullingen in die dienst
regeling worden door den Minister, bestuui•. 
ders van den spoorwegdienst gehoord, vast
gesteld. 

3. Voorgenornen wijzigingen of aanvullingen 
in de dienstregeling der niet voor reizigers
vervoer bestemde treinen warden zoo spoedig 
m'ogelijk aan den Minister medegedeeld, tenzij 
de Minister van deze verplichting ontheffing 
verleent. Bestuurders zijn bevoegd die wijzi
gingen of aanvullingen in te voeren, tenzij en 
totdat van den Minister bericht is ontvangen, 
dat zijne goedkeuring aan de wijziging of aan
vulling wordt onthouden. 

4. Buiten de vastgestelde dienstregeling 
mogen · treinen door of vanwege bestuurders 
van den spoorwegdienst worden ingel~gd, mits 
door hen of van hunneniwege een exernplaar 
der daartoe afgevaardigde aanschrijvirig wordt 
gezonden aan den betrokken Rijksainbteµaar, 
belast met bet dagelijksch toezicht. 

Uitvoe,in_q van de dienstre,qeling. 

101. l. De dienstregeling moet door bestuur
ders zoo_ nauwkeurig mogelijk worden ten 
uitvoer gelegd. 

'.! .. Zij kunnen ecbter ·voorschrijven, dat goe
derentrP,inen ten hoogste 10 minuten voor den 
in de dienstregeling aangegeven tijd van een 
station mogen vertrekken, mits daardoor de 
veiligheid van het verkeer en de regelmatig
heid van den loop der aridere treinen niet in 
gevaar wordr.n gebracht · en geene aangekon
digde brugopeningstijden worden verkort. 

3. De boofdconducteurs en mal)binisten 
moeten bekend zijn met de dienstregeling op
bet buanvak, waarop zij dienst doen. 

Aanteekeningen, befreffende de uitvoering van 
de dienstregeling. 

102. 1. Op de treinrapporten, bedoeld in 
artikel 7\J, eerste lid, worden aangeteekend: 

a. de dag, bet nummer van den trr.in en bet. 
baanvak, waarop deze foopt ; 

b. de werkelijke tijd van vertrek en aankomst 
op elk station en elke halte, geene stopplaats
zijnde, benevens bet aantal minuten vertraging; 

c. de oorzaken der vertragingen ; 
d. alle buitengewone voorvallen, welke zich 

gedurende den loop van den trein voordoen ; 
e. de nummers van de locomotief en van de· 

andere voertuigen, waaruit de trein is samen
gesteld: 

f. aantal en verdeeling van de bezette 
remmen. 

2. Omtrent de verdere behandeling der trein
rapporten worden door bestuurders van den 
spoorwegdienst de noodige instructien gegeven, 
welke aan de betrokken, met bet dagelijksch 
toezicht belaste Rijksambtenaren worden mede
gedeeld. 

3. Voor of op den 5den en den 20sten van 
elke maand wordt over de vorige halve maand 
door of vanwege bestuurders van den spoor
wegdienst een staat, in een door den Raad van 
Toezicht vast te stellen vorm, aan de betrok-
ken, met het dagelijksch toezicbt belaste Rijks
ambtenaren gecZonden, waarin worden opge
nomen: 

a. de beschrijving van den loop der treinen, 
welke te laat zijn aangekomen aan de stations 
van a·ansluiting en wel van personentreinen, 
welke 10 rninuten, van treinen, samengesteld 
uit tramwegmaterieel, welke 15 rninuten, van 
gemengde treinen, welke 20 minuten te laat 
aan de bedoelde stations zijn aangekomen; 

b. de gemiste aansluitingen. 

Gebruik van werktreinen, losse locomotieuen en 
niet door stoo,n bewogen voertuigen. 

103. 1. Met werktreinen, fosse locomotieven 
en ni~t door stoom bewogen voertuigen wordt 
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niet' gereden · dan op last van hem; die to·t die I 
lastgeving bevoegd is. 

2. Voorschriften betreffende bet gebruil~ er. 
het vervoer over den· spoorweg van nict door 
st~om · ·bewogen vbertuigen moeten word en 
opgenomen in het dienstreglement, bedoeld in 
artikel 6 van de w~t van 9 April 1875 (Staats
blad n°. 67). 

Maatregelen bij buitengawone ornstandigheden 
en ongevallen. 

104. Voorschriften betreffende: . 
a. de te nemen voorzorgsmaatregelen bij het 

doen rijden van buitengewo~e treinen; . 
b. de te nemen voorzorgsmaatregelen bij 

storing van de electrische verbindingen la!)gs 
den spoorweg ; 

c. de te nemen maatregelen, indien een trein 
ten gevolge van eenig ongeval op den weg 
stilhoudt; 

d. de te nemen maatregelen, .indien een ge
deelte van een trein onderweg afbreekt ; 

e. de · te nemen maatregeleri, indien door 
eenige ocirzaak het spoor ter linkerzijde van 
een in beweging zijnden trein versperd is ; 

f. de ie nemen maatregelen tot spoedig 
herstel van den dienst bij ongevallen, 

moeten worden opgenomen in het dienst
reglement, bedoeld in artikel 6 van de wet 
van 9 -April 1875 (Staatsblad n•. 67). 

H«lp bi;j ongevailen. 

105. 1. Op elk station en op elke halte, 
geene stopplaats zijnde, alsmede op elken trein, 
waarmede reizigers worden vervoerd, moeten 
de door den Minister voorgeschreven middelen 
tot het verleenen van eerste hulp aan gekwet
sten, benevens eene door den Minister goed
gekeurde bandleiding voor het verleenen van 
hnlp aan gewonden bij spoorwegongelukken 
aanwezig zijn. 

2. Op de stations moeten zich bovendien 
bevinden d\) door genoemden Minister voor
geschreven middelen tot ~et vervoer van ge
kwetsten. 

3. Het· toezicht op de in het eerste en tweede 
lid bedoelde middelen wordt uitgeoefend door 
den Raad van Toezicht. 

4. Onder goedkeuring van den Minister wordt 
door bestuurders van den spoorwegdienst. eene 
regeling getroffen omtrent de wijze, waarop 
aan de daarbij aan te wijzen beambten en be
diendcn de noodigc ·kennis zal worden bijge-. 
bracht omtrent het verleenen. van de eerste 
hulp aan gekwetsten. 

Kennisgevi11,q van ongevallen. 
106. 1. Van alle feiten ·of omsiandigheden 

op den spoorweg, die hetzij den geregelden 
loop van de treinen, hetzij de veiligheid van 
reizigers, beambteri of anderA personen in ge
vaar hebben gebracht, wordt, ook wanneer 
·daaruit • geenerlei. noodlottige :_gevolgcp zijn 
ontstaan, onmiddellijk kennis gegeven aan den 
Rijksambtenaar, . belast. met bet dagelijksch 
toezicht op den spoorweg. · 

2: Deze kennisgeving geschiedt : 
a. yoor belai:'igrijke of ernstige voorvallen 

per telegraaf; . . 
b. voor alle andere voorvallen schriftelijk; 
c. mondeling bij de eerst9 ontmoeting, inits 

niet meer dan ~cht dagen na het voorval,' ook 
wanneer de mededeeling reeds per telegraaf of 
schriftelijk plaats had. 

3. ·zij geschiedt door de zorg van den hoofd
conducteur voor alles, wat gednrende den loop 
van een trein ·voorkomt, en overigens door of 
vanwege den chef van het station of de·halte, 
waar het feit is voorgevallen en bij feiten op 
den weg .door of vanwege den chef van het 
naastbij gelegen station of de naastbij gelegen 
· halte, al~mede door de zorg van den opzichter 
van den·weg, voor alles wat-den toestand van 
het . gedeelte spoorweg · onder zijn toe.zicht en 
de daartoe- behoorende werken en gebouwen 
aangaat. 

4. Bestuurders van den spoorwegdienst geven 
van ernstige .ongevallen terstond per telegraaf 
.kennis aan den Minister en aan den Raad van 
Toezicht. Zij doen daarna een verslag van het 
gebeurde aan den ·Raad toekomen. De Raad· 
van Toezicht schrijft voor wat dat verslag 
moet behelzen. 

5. Zoo het voorval den dood of de verwon
ding van een of meer personen ten gevolge 
heeft gehad, is daarvan onmiddellijk door of 
vanwege den in het derde lid bedoclden 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 
offieier van justitie bij de arronaissements. 
rechtbank, onder welke die gemeente ressor
teert. Tot lijkschouwing zal slechts in over
leg met laatstgenoemden ambtenaar mogen 
wo_rden overgcgaan. 

HOOFDSTUK VIII. 

SLOTBEP .A.LING EN. 

Buitenlandsche spoo,·wegondernerningen, 

107. Ten aanzien van buitenlandsche spoor-· 
wegondernemingen, welke haren dienst hier te 
lande uitoefenen, kunnen door den M_inister 



1915 3 JUN r.· 298 

~fwijkingen van dit reglement worden toe
gestaan. 

Verklaring van gnkele in dit reglement ,qebezi,qde 
idtdrukkingen. 

108. In dit reglement wordt verstaan onder: 
Minister:_ .de Minister, belast rµet de uit

voering van de wetten · van, 9 April 1875 
(Staatsblad n° .. 67) en van 9 Juli 1900 (Staats
blacl n°. 118); 

·Raad van Toezicht: De .Raad van Toezi~ht 
op· de spoorwegdiensten, bedoeld in artikel 10 

· van de wet van 9 April 1875 (Staatsblacl no. 67); 
loconwtief: elk voertuig, hetwelk door stoom, 

voortgebracht in eigen ketel met vuurhaard, 
wordt voortbewogen en niet met eene ruimte 
voor reizigers, bagage of andere goederen op 
hetzelfde onderstel is vereenigd; 

hoofdconclucfeur: 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 
uitsluiiend ingericht als postkantoor (post
rijtuig); 

wa_qen: elk voertuig, ingericht voor het ver
voer van bagage, andere goederen of levende 
dieren·; 

hoofdspo,·en: die sporen op de stations en 
halten of op den weg, welke voor de uitvoe
ring der dienstregeling door de trainen, voor 
reizigersvervoer bestemd, in gewone omstan
digheden worden 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; 

kruisspoo,·: elke plaats op den spoorweg, 
uitsluitend bestemd tot kruising en inhaling 
van treinen; 

atrnosfee,· : de drukking van een kilogram 
per vierkanten centimeter; 

nacht: de tijd tusschen zonsondergang en 
zonsopgang: 

. Spoorwe,qen, uitsl,iitencl voor het vervoer van 
goede,·en bestemd. 

108bis. 1. In afwijking van artikel 26 van 
de wet van· 9 April 1875 (Staafsblacl n°. 67) 
blijft bij spoorwegen, welke uitsluitend bestemd 
zi,in voor het vervoer van goederen, de bepa
ling van de uren van vertrek en aankomst en 
van het kleinst getal der dagelijksche treinen 
aan bestuurders van den spoorwegdienst over-

gelaten, tenzij door den Minister· anders wordt 
bepaald. 

2. De Minister kan ·voor deze spoorwegen 
ontheffing v_erleener: van de voorschriften van 
dit reglement. 

Bepalingen voo,· treinen, ,.samengesteld uit 
· tramwe,qmaterieel. 

109. Voor treinen, samengesteld nit tram
WAgmaterieel, kan de Minister ontheffing ver
leenen van de bepalingen, voorkomep.de in de 
hoofdstukken IV,. V, VI (afdeeling I) en VII 
van dit reglement. 

109bis. Indien en voor zooveel op een onder 
dit .reglement vallenden spoorweg het ver·voer 
niet plaats heeft door middel van locomotieven, 
kan door den Minister ontheffing worden ver
leend van de bepalingen van hoofdstuk IV 
afdeeling I en kunnen voorschriften worden 
gegeven, afwijkende van de artikelen 3 eerste 
lid, 22_ derde lid, :l3, 24· tweede lid, 32 onder 
a, 59 tweede lid, 64, 66 vijfde lid sub a, 71 
eerste lid sub e, 73, 75, 78 vierde lid, 79, 80, 
81, 85 onder A b en onder Ad, 87, 91 tweede 
lid, 98 derde lid, 103 en 108 van dit reglement. 

Over/reeling van uitvo'e,·ingsvoorschriften. 

110. Het niet naleven van krachtens en ter 
uitvoerip.g van de bepalingen van dit regle
ment door den Minister of door den Raad van 
Toezicht gegeven voorschriften staat gelijk met 
overtreding van die bepalingen. 

Voorwaarden, welke aan onthejfingen worden 
verbonden. 

111. 1. Waar in dit reglement aan den 
Minister of aan den Raad. van Toezicht de 
bevoegdheid is toegekend om ontheffing te ver
leenen van bepalingen van dit reglement kun
nen aan die ontheffingen voorwaaJ"den worden 
verbonden. 

2. Het niet naleven van de gestelde voor
waarden staat gelijk met overtreding van de 
bepalingen, van welke onder die voorwaal'den 
ontheffing werd verleend. 

Verkorte titel.-

112. Dit ·reglement kan worden aangehaald 
onder_ den ti_tel ,,Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen" of ,,A. R. D. L." 

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 ,Juni 
1915 (Staatsblad n°. 230). 

Mij bekend, 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
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3 Juni 1915. BEsLunr, houdende beslissing, 
dat de tijd gedurende welken een militair 
deserteur geweest is' en de diensttijd, aan 
de desertie voorafgaande, hoewel niet 
medetellende als dieristtijd voor militair 
pensioen, wel medetellen als diensttijd 
voor pensioen als gemeen_te-ambtenaar. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van T. W. VAN WEELY te Hoorn, laatst;lijk 
hoofdagent van politie aldaar ; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de ·gemeente-ambtenareri van 6 Maart 1915, 
-n°. 15; 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegende: dat de Pensioenraad· voor de 

gemeente-ambtenaren in zijn voormeld advies 
Ons in overweging heeft gegeven aan den be
langheb bende met ingang van 23 Mei 1914. een 
jaarlijksch pt'lnsioen toe te Jrnnnen van f 421, 
daarbij aanvoerende, dat hij bij besluit van 
den Burgemeester van 2 April 1914, met 
ingang van 23 Mei 1914 eervol is ontslagen; 
dat zijn diensttijd bedoeld in art. 15a der 

· Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 van 7 maanden en 22 dagen, vereenigd 
met den overigen, volgens art, 15b dier wet in 
aanmerking kome11den dienst van 28 jaren, 
4 maanden en 8 dagen en den volgens art. 15d 
j0 • art. 14b der Burg. Pensioenwet geldigen 
militairen dienst van 2 jaren en 4 maanden een 
tijdvak uitmaakt van 31 jaren en 4 maanden 
enz.; 

dat Onze Minister van Financien zich met 
het advies van den Pensioenraad niet kan 
vereenigen en daartegen aanvoert, dat de 
belanghebbende den 25 Febr. 1879 vrijwillig 
is geengageerd als huzaar ; da t zijn militai.re 
diensttijd met eene onderbreking van 2 maan
den, die hij wegens desertie in detentie heeft 
doorgebracht en gedurende welke hij dus 
niet in werkelijken dienst is geweest, loopt tot 
l'l Mei 1885· en derhalve 6 j;nen en 16 dagen 
beloopt ; dat de Pensioenraad slechts een mili
tairen diensttijd van 2 jaren en 4 maanden in 
aanmerking wil .doen komen, omdat de tijd 
gedurende welken de militair deserteur is 
geweest en de diensttijd voorafgaande aan de 
desertie ingevolge · de Pensioenwet voor de 
landmacht 1902 voor militair perisioen niet als 
diensttijd in aanmerking mag worden gebracht; 
dat naar de meening van den Minister deze 
opvatting geen steun vindt in de wet ; dat 
·krachtens art. 15d der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren · 1913 j0. art. 14b der 

Burg, Pensioenwet bij de regeling van het pen
sioen van een gemeente-ambtenaar o. a. als 
diensttijd in aanmerking komt de tijd in werke
lijkeri dienst doorgebracht in militaire betrek
kingen, mits die betrekkingen naar de daarvoor 
geldende regelen · aanspraak geven op pensioen ; 
dat aan adressants militaii;e betrekking inge
volge de Pensioeµwet voor de landmacht 1902 
pensioen is verbonden en daaroni het boven
vermelde tijdvak van 6 jaren en 16 dagen bij 
de berekening van het hem als gemeente-
1),mbtenaar toe te kennen pensioen in aanmer
king moet komen ; 

0. dat door Onzen Minister van Financien 
op juiste gronden wordt aangenomen, dat bij 
de berekening van het aan T. w: VAN VVEELY 
als gemeente-ambtenaar toe te kennen pensioen 
in aanmerking moet komen een militaire dienst
tijd van 6 jaren en 16 dagen; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan T.·w. VAN WEELY te Hoorn, laatstelijk 

hoofd-agent van politie aldaar, met ingang 
van 23 Mei 1914 een jaarlijksch pensioen toe 

kennen van f 470. (Gem.stem). 

4 Juni 1915, MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Z.aken aan de Gedeputeer
de · Staten der provincien betreffende 

· school,bouw met buitengewoon Rijks
subsidie. 

Herhaaldelijk komt het voor, dat de stukken 
betreffende de gunning van schoolbouw, welke 
volgens art. 54, 1 e ],id, der wet op het lager 
onderwijs door mij moet worden goedgekeurd, 
mij zoo laat bereiken, dat de goe_dkeuring niet 
kan worden ve:rleend binnen den .terniijn van 
dertig dagen na den dag der aanbesteding, 
gedurende welken de aannemers aan hunne 
inschrijving gebonden zijn. 

In den laatsten tijd heeft dit eenige malen: 
tengevolge gehad~ dat wegens de stijging van 
de prijzen der ·bouwmaterialen de laagste in-• 
schrijver van zijn recht gebruik maakte om 
zijn bod niet !anger gestand te doe'n, zoodat· 
het werk voor eene hoogere som moest worden 
toegewezen. 

Het komt mij voor; dat de gemeenten en 
het Rijk deze schade niet behoeven te lijden, 
indien de administratieve. behandeling na de 
aanbesteding· met voldoenden spoed geschiedt. 

Vooreerst moet het gemeentebestuur zorg· 
dragen, dat de onderteekening van het proces
verbaal der aanbesteding, welke ingevolge: 
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~ 448 der Algemeene Voorschriften voor de 
,uitvoering van bouwwerken door den minsten 
inschrijver en zijne borgen moet geschieden, zeer 
spoedig plaats vindt. · 

O.ok behoort, ingeval de gemeenteraad zich 
de gunning _van het werk heeft voorbehouden, 
zoo noodig met spoed eene vergadering van 
dat college te worden belegd, al ware het alleen 
om over die gunning te beslissen. 

Is het werk niet aan den laagsten inschrijver 
gegund, of geeft' de aanbesteding of gunning 
om andere redenen tot opmerkingen aanlei
ding, dan is het wenschelijk, dat het· gemeente
bestuur de toezending van de stukken ·van de 
noodige toelichting vergezeld doet gaan. Over
legging van de i&chrijvingsbiljetten is steeds 
gewenscht. Overlegging van de reeds vroeger 
goedgekeurde bestekkel! en teekeningen kan 
achterw_ege blijven. · 

Ik heb enz. 
De Minister van Staat, 

JI[ inister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

.5 Juni 1915. BESLUI'l', houdende w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 14 Novem
ber 1914 (Staatsblad n°. 531). S. 231. 

WIJ Wlf,HELMIN~, ENZ.· 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
v:erheid en Handel van 21 April 1915, Kabinet, 
L~~; , 

Den Raad van State gehoord (advies ."van 
22 April 1915, n°. 4); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde. Ministers van 3 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. Y 67 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Irr de eerste alinea van het Eenig Artikel 

van Ons Besluit van 14 November 1914 (Staats
blad n° .. 531) wordt sub b gelezen: 

,,b. alle gesmolten of ongesmolten dierlijke 
vetten of mengsels van die vetten onderling of 
mengsels daarvan met plantaardige olien of 
vetten is verboden van den dag der afkondi
ging van dit Besluit." 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering vi,n <lit Besluit, hetwelk in het 
Btaatsblad ,ml wordeu geT'baL,;i en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 5den Juni 1915. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosB00M. 
De Ministe,· van Financii!n, .TREUB. 

De .iJJin. van Landbowv, Nijverheid en Handel, 
PoS'l'HUMA. 

(Uifgeg. 5 Juni 1915.) 

5 Juni Hll5. BESLUI'l', hotidende lntrekking 
van de tijdelijke opheffing van het verbod 
van uitvoer van diitretinum.. S. 232. 

WrJ WILHELMINA; ENZ. 
Op de voordracht va'n Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 4 J uni 1915, Kabinet, 
litt. N68 ; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan: 
In te trekken de tijdelijke opheffing van .het 

verbod van uitvoe·r van diuretinum toegestaan 
bij On.s Besluit van 18. Augustus 1914 (Btaats
blad n°. 416). 

Onze Mi_nisters van Oorlog, van :B'inancien 
en van Landbouw, l)iijverheid en Handel zijn, 
ieder ·voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad z_al worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den Juni·l915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosB0OM. 
De Minister van F'inancien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 5 Jiini 1915.) 

5 Jitni 1915. BESLUI;, houdende beschikking 
op het b~·oep, ingesteld door Burge
meester en Wethouders van Haarlem, ter 
uitvoering ~an het besluit van den· Raad 
dier gemeente van 18 November 1914, n°. 3, 
tegen het besluit van Gedep_uteerde Staten 
van Noordholland van 11 November 1914. 
n°. 50, waarbij goedkeuring is onthouden 
arn het besluit van den -Raad der gemeente 
Haarlern, van 16 September l914, n°. 9, 
tot het vedeenen van eervol ontslag, wegens 
het aangaan van een huwelijk, aan M. A. 
DIK, geboren VRIJER, uit hare· betrekking 
van onderwijzeres aan eene openbare lagere 
school in die gemeente. S. :133. 

WIJ vVlLHELJ\HNA', ~:~z. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van Haarlem, ter 
uitvoering van het besluit van den Raad dier 
gemeente van 18 November 1914, n°. 3, tegen 
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het besluiL van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland, van 11 November J9]4, n°. 50, 
waarbij goedkeuring is ontho.uden aan het be
sluit van den lfaad der gemeente Haa,·lem, van 
16 September 1914, n°. 9, tot het verleenen van 
eervol ontslag, wegens hAt aangaan van een 
huwelijk, aan M. A. ·D1K, geboren VRIJER, 
uit Jrnre betrekking van onderwijzeres aan eene 
open bare Jagere school in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geh6ord, advies van 
28 April 1915, n°. 58; 

Op de voordracht van Onzen Minister va~ 
Staat, ·Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 1 Juni 1915, n°. 6615, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten de· 
goedkeuring aan het raadsbesiuit he_bben oni
houden uit overweging, dat de gemeenteraad 
boven bedoeld ontslag hceft verleend uitsluitend 
op grond van het :!angaan van een huwelijk, 

. daarbij dus - zooals dau ook in de toelichting 
tot de voordracht aan den Raad uitdrnklrnlijk 
wordt verklaard - als regel aannemende, dat 
het aangaan van een buwelijk steeds een reden 
tot ontslag zal opleveren; dat het de' blijkbare 
bedoeling·is van artikel 30, eerste lid, litt. b enc 
. der , wet tot regeling viin het Jager onderwijs, 
dat de gronden, waarop een ontslag wordt ge
geven voor elk bijzonder geval op zich zelf 
worden beoordceld en niet aan algemeene rede
nen mogen worden gehonden; dat ook in dit 
bijzonde.r geval niet vooraf vaststaat, dat door 
het huwelijk van meergenoemde onderwijzeres 
aan het haar toevertrouwde onderwijs schade · 
zal warden toegebrachi; dat van het besluit 
van Gcdeputeerde Staten Burgemeester . en 
Wethouders van Haarlem, ter uitvoering van 
het raadsbesluit van 18 November 1914, n°. 3, 
bij Ons in beroep zijn gekomen, daarbij aan
voerende, dat het gevoelen van Gedeputeerde 
Staten door den gemeenteraad niet wordt ge 
deeld; ,dat integendeel de ervaring in de ge
meente leert, dat het aantal verzuimde school
tijden van de gehuwde onderwij:r.eres belang
rijk grooter is- dan dat van cle ongebuwde; dat 
er ge,·allen zijn, waarin zij na haar huwelijk 
veel van hare geschikiheid als onderwijzeres 
verloren heeft en waarbij ook haar leertoon 
belangrijk aan vriendelijkheid en welwillend
heid tegenover de kinderen heeft ingeboet; 
dat bovendien, ingeval van zwangerscbap, de 
gehuwde onderwijzeres gedurende 5 maanden 
of !anger aan het onderwijs onttrokken is; dat 
derhalve handhaving van de gehuwde onder
wijzeres in de school moet geacht worden 
strijdig te zijn met de belangen van het onder-

wijs en er geene gronden zijn om aan te nemen, 
dat vorengenoemde onderwijzeres de opgedane 
ervaring niet zou bevestigen ; dat deze opvat
ting ook strookt met het Koninklijk besluit 
van 7 December 1904, n°. 46; 

Overwegende, dat de wet tot regeling van 
het lager onderwijs zonder eenig voorbeboud 
onderwijzeressen, gehnwd of niet, tot bet geven 
van onderwijs in de Jagere scholen toelaat en 
diensvolgens het enkele feit van het aangaan 
door haar van een huwelijk voor een gemeen
ieraad geen voldoende aanleiding mag zijn 
eene onderwij:r.eres ongevraagd ~e onstaan; 

dat mitsdien terecht door 'Gedeputeerde Sta
ten van Noordh~lland bij hun beslnit van l 1 
November 1914, n°. 50, aan het besluit van 
den R~ad der gemeente Haar/e,n van 16 Sep
tember 1914, 11°. 9, waarbij aan .iVI. A. DIK, 
geboren VRI.JER;-wegens het aangaan van een 
huwelijk eervol ontslag is verleend uit-hare be
trekking van onderwijzeres aan de oplei
dingsschool tot het middelbaar en hooge,· on
der\vijs voor _jongens en meisjes te Haar/em, 
de goedkeuring is onthouden; 

Gezien de wet tot regeling van het lager.-
onderwijs ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring van het daartegen 

ingesteld beroep, bet evengenoemd besluit van 
Gedepnteerde Staten van Noordholland te 
handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst en tegelijk 
m,et de in hoofde dezes vermelde .voordracht 
van genoemden Minister in de Nede,·landsche· 
Staatscourant opgenomen zal worden, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestnnr. 

's-Gravenbage, den 5den Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
De 111inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v'. D. LINDEN, 

(Uitgeg. 29 Juni 1915.) 

5 Juni 1915. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement voor den bakendieust OJ} 

eenige openbare wateren. S. 234. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van. 30 April 1915, n•. 241, afdee
ling Waterstaat; 

Gelet op de wet van 20 April 1895 (Staats
blad n°, 71) ; 
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Den Raad van State gehoord "(ad vies van 25 
Mei 1915, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Juni 1915, n°. 218, 
afcleeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen het navolgende 

REGLEMENT voor den bakendienst op 
eenige openbare wateren. 

Art.· 1. De opetibare wateren, wa11rvan de 
bebakening in het belang der scheepv_aart van 
Rijkswege gescbiedt, zijn: 

de Boven Rijn, 
de Waal, 
de Boven-Me,·wede, 
de Beneden-llferwede, 
de Oude .Maas, 
de Noord, 
het jJf alfogat en de Dordtsche Kil, 
de Nieuwe Me,·wede, 
het Hollandsch Diep boven cle spoorwegbrug, 
het Panne;-de11sch kanaal, 
de Neder-Rijn, 
de Lek, 
de· Niemve lll aas boven Rotterdam, 
de Noordgeu/, de Botlek en ·de Brielsche Maas 

boven · Brielle, 
het Beerengat en het Spui, 
de Maas, de afgeda,nde 111aas, het Heusdensch 

kanaal, de Bergsche Maas en de A11ie1·, 
de IJssel, 
het Zwarte Water en Zwolsche Diep, 
de Hollandsche IJssel, 
de Linge. 
2. Op de in artikel 1 genoemde wateren 

wordt de bakenclienst uitgeoefencl door baken
meesters, waarvan · het aantal ten hoogste zal 
bedrag~n het in den volgenden staat vermelde : 

Naam van het water. 

Boven-Rijn en Waal ... 
Boven-Merwede, Beneden

Merwecle, Oude Maas tot 
100 M. boven kilometerraai 
147,. Noord, Mallegat, 
Dordtsche Kil, Beerengat 
en Spui. ... 

Nieuwe Merwede 
Pannerdensch kanaal, Neder-

Rijn en Lek ...... . 
Nieuwe Maas boven Rotter-

dam .... , ... 

Aantal baken
meesters. 

8 

4 
2 

10 

1 

. N aam van bet water. 

Het deel _der Oude Maas, be
neden 100 M. boven kilo
meterraai 147, Noordgeul, 
Botlek en Brielsche Maas 
boven Brielle . . . . . . 

Maas, afgedamde Maas, Reus- · 
denscb kanaal, Bergsche 
Maas en Amer, . . ., . . 

IJssel . . . . . . . . . . 
Zwarte water en Zwolsche 

Diep'., ..... 
Hollandscbe IJssel. . . . ·. 

I 
Aantal baken-

. meesters. 

1 

15 
8 

2 
2 

Linge . . . . . . . . . . 2 
II. te bepalen, dat met het in werking tre

den van :het sub I bedoelde .reglement is ver
vallen bet reglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 22 April 1907 (Staatsblad n°. 87) 
en gewijzigcl bij Koninklijk besluit van 7 Juni 
J910 (Staatsblad n°. 159). 

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

's-Gravenbage, den 5den Juni 1915. 
WILHELl\UNA. 

De _Mini8/er van Waterstaat, C. LELY. 
( Uitgeg. 22 Jnni 1915.) 

8 Juni 1915. BESLUIT, tot wijziging van de 
Reglementen voor cle Middelbare Land
bouwschool en de Middelbare Koloniale 
Landbouwschool, vastgeEteld bij Koninklijk 

' besluit van 3 Augustus 1912 (Staatsblad: 
n°. 274). S. 235. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op cle voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw; Nijverheid en Handel van 5 Fe
bruari 1915, Directie :van den Landbouw, n°, 
3044, lste Afdeeling; 

Overwegende, dat wijziging van de Regle
menten voor de Middelbare Landbouwschool 
en de Middelbare Koloniale Landbou wschool, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 Augus
tus 1912 (Staatsblad n°. 274) wenschelijk is; 

Den Raacl van State gehoord (adyies van 2S 
Maart 1915, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister Yan 5 J uni 1915, Directie 
van den Landbouw, n°. 9667, lste Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en. verstaan: 
te bepalen: 

Art. I. A. Artikel 3 van het Reglement 
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voor de Middelbare Landbouwschool wordt 
gelezen· als ·volgt·: 

,,Aan de Micldelbare Landbouwschool wordt 
-0nderwijs gegeven in : 

a.. wiskunde ; 
b. n·atuurkuncle ; 
c. scheikunde; 
d. plantkunde; 
e. dierkunde; 
f. N eclerlandsch; 
g. Engels0h; 
h. Duitsch; 
i. Fransch; 
k. aardrijkskunde ; 
l. geschiedenis; 
m. technisch teekenen ; 
n. kennis van den gi:ond, grondverbetering 

en. grondbewer.king; · 
. -0. bemestingsleer; 
p. plantenteelt; 
q. veeteel t en veevoeding ; 
r. zuivelbereiding; 
.s. landmeten en waterpassen; 
t. landbouwboekhouden; 
u. landbouwwePktuigkunde; 
v. bedrijfsleer ;_ 
w. lichaamsoefeningen. 
Door Onzen Minister kunnen vakken aan de 

bovenstaande warden toegevoegd. 
De voor volledig onderwijs ingeschreven 

leerlingen zijn verplicht van de onder g, h en i, 
.genoemde vakken een te volgen· ter keuze. 

Bij bet onderwijs wordt zooveel mogelijk 
rekening gehouden met de bestemming der 
leerlingen." 

B. Artikel 3 van . het Reglei:nent voor de 
Middelbare Koloniale Li:mdbouwschool worclt 
.gelezen als volgt: 

,,Aan cle Middelbare Koloniale Landbouw-
,ichool wordt onderwijs gegeven in; 

a. wiskunde ; 
b. natuurkunde; 
c. scheikunde ; 
d. plantkunde ; 
e. a_ierkunde ; 
f. N ederlandsch ; 
g. Engelsch; 
h. Duitsch; 
i. Fransch; 
it. aardrijkskunde ; 
l. ge~chiedenis ; 
m. technisch teeken~n, eenvoudige bouw

constructies en werktuigen, hout- en 
metaalbewerking; 

n. algemeene landbouwkunde; 
-o. tropische culturen; 

· p. veeteel t ; 
q. houtteelt; 

, r. ·Jandmeten en waterpassen; 
s. Maleisch ; 
t. land- en volkenkunde van Indie; 
u. boekhouclen ; 
v. · gezondheids- en verbandleer ; 
w. lichaamsoefeningen. 
Aan hen die zulks verlangen wordt oak 

onderwi}s verstrekt in Javaansch, Soendaneesch 
en Madoerees.ch, terwijl door Onzen Minister 
vakken aan de bovenstaande kunnen warden 
toegevoegd. . 

De voor volledig. onclerwijs ingeschreven 
leerlingen zijn verplicht van de onder h. en i. 
genoemde vakken ee·n te volgen ter keuze. 

Bij het onderwijs wordt zooveel mogelijk 
rekening gehouden met de bestemming der 
leerlingen.". 

Art. II. Artikel 25 van· de Reglementen 
voor de Middelbare Lanclbouwschool en de 
Middelbare Koloniale Landbouwschool wordt 
gelezen als volgt: 

.,Bij afwezigheid of ontstentenis van den 
· directeur treedt een voor elk schooljaar door 
den Directeur-Generaal 'aangewezen leeraar als 
directeur op. 

Bij afwezigheid zoowel van den directeur · als 
yan zijn plaatswirvanger treedt tijdelijk alsidirec
teur op de ouclste der aanwezige vasteleeraren." 

'Art. III. In artikel 35 van genoemcle Regle
menten wordt in plaats van ,,de hem opgedra
gen lessen'' gele:ien : ,,zijne lesuren." 

Art. IV. Aan artikel 54 van genoemde 
Reglementen wordt als derde _lid toegevoegd: 

,,Door Onzen Minister kunnen, tot- we_der
opzeggens toe, andere onderwijsinrichtingen 
gelijkgesteld· warden met de in het eerste lid 
van dit artikel genoemde." . • 

Art. V. Artikel 55 van genoemde Regle
menten wordt gelezen als volgt: , 

,,Zij die in of de kolonien bezittingen van 
het Rijk hebben behaald het einddiploma van 
eene hoogere burgerschool met driejarigen 
cursus, of van een cursus voor meer uitgebreid 
lager. onderwijs, of aldaar zijn bevorderd tot de 
vierde klassevan·eene hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus, kunnen zonder exam en voor
loopig tot de eerste klasse warden toegelaten. 

Zij moeten overleggen de rapporten van hun 
laatste schooljallr. 

V66r Kerstmis wordt door den directeur en 
de leeraren cler eerste klasse_ over ·hunne toe
lating beslist." 

Art. VI. Artikel 61, lid 2 van genoemde 
Reglementen wordt gelezen als volgt: 
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,_ ,,De voor deze storting ontvangen quitantien 
worden • bij den directeur ingezonden, die ze 
binnen eene rnaand na ontvangst opzendt aan 
den Directeur-Generaal." 

Art. VIL De artikelen 67, 68 en 69 .van ge
noemde ·Reglernent,en worden als volgt gelezen: 

A.rt. 67. ,.Indien een leerling door zijn ge
drag in of buiten de school' rep.en tot ernstige 
ontevredenheid geeft, kan hij door den directeur 
voor ten -hoogste veertien dagen van de school 
worden verwijderd." 

Art. 68. ,,Indien een leerling door zijn ge
drag in of buiten de school bij herhaling reden 
tot ernstige ontevredenheid geeft of zich in of 
buiten de school schuldig maakt aan wange
drag, kan hij door de vergadering van leeraren, 
op voorstel .van den directeur, voor ten hoogste 
twee rnaanden van de school worden verwij
derd/'· 

A.rt. 69. ,,Indien een 'leerling zich bij her
haling schuldig rnaakt aan wangedrag in of 
bniten de school of feiten pleegt, die zijne ver
wijdering voor goed wenschelijk rnaken, kan 
hij op voorstel van de vergadering van leeraren, 
door den Directeur-Generaal voor goed van de 
school verwijderd worden, den Inspecteur en 
de Cornmissie van Toezicht gehoord." 

Art. VIII. Artikel 70 van genoemde Regle
menten wordt gelezen als volgt: 

,,Van elli:e verwijdering van een leerling van 
de school geeft. de directeur terstond kennis 
aan de ouders of voogden van den leerling en 
caan dezen zelf. 

Van eene verwijdering volgens. artikel 68 of 
·69 en van eene volgens artikel 67, 'welke !anger 
-dnurt ·dan eene week, geeft de directeur boven
•dien kennis aan den Inspecteur en de Com
rnissie van Toezicht.'•· 

Art. IX. Artikel 72, lid 3, van genoemde 
Reglementen wordt gelezen als volgt: 

,,Indien deze Commissie geen aanleiding 
-vindt in de voorloopige lijst verandering voor 
-te stellen, wordt ze geacht bindend te zijn, 
In het tegenovergestelde geval wordt in eene 
·nieuwe vergadering van leeraren, na kennis
-neming van de door genoemde commissie ge
maakte opmerkingen·, over cie bevordering der 
1eerlingen beslist." 

Art. X. Na artikel 72 van genoemde Regle
menten wordt een nieuw artikel 72bis inge
-voegd, luidende als volgt: 

,,Leerlingen, welke 'ten gevolge van ernstig 
cgebrek aan ijver of herhaald verzuim zijn af
. gewezen bij den overgang tot eene hoogere 
klasse, kan .door den Directeur-Generaal, op 
-~oorstel van de vergadering van leeraren, het 

1915. 

opnieuw volgen van hilt qnderwijs in.dezelfde 
klasse ontzegd worden. 

Leerlingen, die voor de tweede maal zijn 
afgew(lzen bij den overgang tot eene hoogere 
klass_e of 1Jij het. eindexamen, kunnen alleen 
met toestemming van den Directeur-Generaal, 
gehoord de vergadering van leeraren, nogmaals 
het onderwijs in dezelfde klasse volgen." 

Art. XL Artikel I van dit besluit zal van 
kracht worden met ingang van het schooljaar 
1915/1916; met dien verstande, dat de ver
plichting om aan de Middelbare Landbouw
school te Groningen het onderwijs in de Fran
sche, de Dujtsche of de Engelsche taal; en aan 
de Middelbare Koloniale Landbouwschool te 
Deventer dat in de Duitsche of de Fransche 
taal te volgen, zal gelden voor _hen, die met 
ingang van dat schooljaar en daarna ais leerling 
wprden ingeschreven. · 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid. 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst e~ waarvan. afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

(Dit_qeg. 22 Juni 1915.) 

8 Juni Hll5. BESLUIT, houdende tijdelijke 
opheffing van het verbod van uitvoer van 
aardappelen van den nieuwen oogst. ·s. 236. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 8 Juni 1915, Kabinet 
Litt. Q70 ; 

Gezien Ons Besluit van 15 October 1914 
(Staatsblad n•. 484); 

Habben goedgevonden en verstaan: 
Het verbod van uitvoer van aardappelen van 

den nieuwen oogst, uitgevaardigd bij Ons bo
vengemeld Besluit, is tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van _dit' Besluit,. hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten Juni' Hll5. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo,q, 
De Minister van Financiiin, 

BosnooM. 
TREUB . 

De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA.: . 

(Ditge,q. 9 Juni 1915.) 

211 
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8 Juni, 1915.. BESLUIT, betreffonde omschrij
ving der inrichting in een vergunning 
krachtens de Hinderwet en het begrip 
rechtverkrijgende. 

Wi:J WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma RossKOPF en SCHOEMAKER te Koog 
aan de Zaan, tegen het besluit van Burge
meester en Wethouders dier gemeente van 
7 Maart 1914, n°. 2, waarbij eene nieuwe voor
waarde is verbonden aan de door dat college· 
bij besluit van 14 September 1910, n°. 129, 
aan H. BOLDING en zijne rechtverkrijgenden 
verleende vergunning tot het oprichten van 
een inrichting tot verwerking van graanpro
ducten gevestigd in het perceel kadastraal 
bekend gemeente Koog aan de Zaan, Sectie 
C, no .. 744; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschilleri van Bestu,ur, gehoord, advies van 
26 Mei 1915, n°. 84; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbou~, Nijverheid en Handel van 5 Juni 
1915, n°. 369 H, afd. Arbeid; 

Overwegende : dat nadat bij Burgemeester 
en W ethouders eene klacht was ingekomen 
omtrent overlast en schade, :veroorzaakt door 
de inrichting. tot verwerking van graanpro
ducten voor de oprichting waa~van vergunning 
is verleend aan K. BOLDING. welke inrichting 
sedert volgens ·Burgemeester en W ethouders 
is overgegaan aan de firma RossKOPF EN 
SCHOEMAKER, Burgemeester . en W ethouders 
bij besluit van 7 Maart 1914, n°. 2, aan de 
firma RossKOPF EN ·SCHOEMAKER ten cipzichte 
van bedoelde inrichting de voorwaarde hebben 
opgelegd: ,,te .zorgen, dat zich geen stof uit 
de inrichting naar buiten verspreidt, doch het 
ontwikkelde stof verzameld wordt" ; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
o. a. hebben overwogen dat de klacht als vol
doende gegrond is te beschouwen ; dat door 
persoonlijke waarneming van de leden van 
hun college de door de klagers. genoemde hinder, 
ten gevolge van het stuiven veroorzaakt, vol
doende is geconstateerd ; dat mitsdien mag 
worden aangenomen dat de ondervinding de 
noodzakelijkheid van het opleggen eener nieuwe 
voorwaarde voldoende heeft aangetoond ; 

dat van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders de firma RosSKOPF EN SCHOE
MAKER, bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende dat op 14 September 1910 door Burge
meester en W ethouders van Koog aan de 
Zaan aan K. BOLDING aldaar vergunning is 
verleend tot ,.inrichting eener graanmalerij" 

in het perceel kadastraal bekend gemeente 
Koog aan de Zaan, Sectie C. 744, onder zekere 

· voorwaarden; dat op 19 Maart 1912 door ge
meld college aan K. BOLDING voornoemd 
vergunning is verleend tot uitbreiding van 
zijne graanmalerij, welke uitbreitling bestond 
1n het plaatsen van een ruwoliemotor in de 
plaats van den bestaanden gasmotor ; dat de 
appellante sinds 1 Februari 1914 het gebouw 
en erf uitmakende kadastraal gemeente Koog 
aan de Zaan, Sectie C 744 van K. BOLDING 
heeft gehuurd, onder voorwaarde· dat deze zijn 
malerij daarin zal mogen houden, terwijl zij de 
overige ruimte zal mogen bezigen voor haar· 
bedrijf, te weten den opslag en vermenging 
van verschillende voederartikelen, inzonder
heid van diverse soorten meel bestemd tot 
veevoeder, terwijl de appellante den in de 
malerij aanwezigen motor alleen zal mogen 
benutten als ,hijschkr~cht ; dat uitsluiteµd 
ten behoeve van het eigen bedrijf van K. 
BOLDING - drie bakkerijen - van de maal
inrichting wordt gebruik gemaakt en dit gebruik 
niet geschiedt door de appellante ; dat zij 
zich met het besluit van Burgemeester en 
Wethouders bezwaard acht; dat toch aan. 
K. BOLDING vergunning is verleend voor de 
inrichting eener graanmalerij en niet voor eene 
inr:chting tot verwerking van graanproducten ; 
dat K. BOLDING nog die graanmalerij gebruikt 
doch deze geen stof veroorzaakt ; dat de ap
pellante in hetzelfde perceel waarin die graan
malerij gevestigd is, verschillende soorten 
meel verwerkt voor veevoeder; dat. dit meel 
ec4ter van buite"n aangevoerd wordt en niet 

· afkomstig is van stoffen, die in het perceel 
der graanmalerij gemalen worden; dat die 
verwerking en vermenging van meelsoorten 
voor veevoeder een afzonderlijk bedrijf is, 
dat echter niet valt onder de bedrijven waarop 
de Hinderwet van toepassirig is ; dat derhalve 
het vorenbedoelde ):iesluit van Burgemeester 
en W ethoudars van Koog aan de Zaan van 
7 Maart 1914.is in strijd met de wet en behoort 
te worden vernietigd ; dat de apP.ellante sub
sidiair ook op nog anderen grond meent dat 
dit besluit van Burgemeester en Wethouders 
behoort te worden vernietigd ; dat toch de 
nieuwe voorwaarde, zooals zij in dat besluit 
is gesteld, niet kan worden nagekomen en te 
vaag is, daar het onmogelijk is te zorgen, dat 
zich volstrekt geen stof uit een perceel naar 
buiten verspreidt; dat ter juiste beoordeeling 
der ingekomen klacht de appellante meent te 
moeten meedeelen, dat de voornaamste klagers 
H. DEKKER Jz., een concurrent van de appelc 
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lante is ; dat de buren aan de noordzijde van 
het perceel in quaestie geweigerd hebben op 
het verzoek van DEKKER de klacht te onder
teekenen, omdat zij geen • hinder van stof 
verklaarden te hebberi; dat allecn bij oosten
wind, dus bij eene niet overheerschende wind
richting uit de ramen aan de wegzijde in den 
westelijken gevel van het perceel meelstof 
naar buiten kan komen, doch clan ook weer 
geen hinder aan de bewoners der zuidelijk 
gelegen perceelen kan veroorzaken ; dat dit 
stof nooit veel is en het trouwens in het belang 
van de appellante is zooveel mogelijk te zorgen 
d_at· geen stof naar buiten komt, daar dit voor 
haar verlies van product beteekent ; dat zij 
meent dat de noodzakelijkheid voor het op
leggen dezer nieuwe voorwaarde geenszins 
door de ondervinding is aangetoond en bij haar 
handhaving het bedrijf van appellante geheel 
z·ou worden b·elemmerd ; 

Overwegende ten aanzien van het bezwaar 
van appellante dat aan K. BOLDING vergunning 
is verleend voor de int'ichting eener graan
m:alerij en niet voor eene inrichting tot verwer
king van graanproducten, waarvan in het door 
haar bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders de rede is, dat de nadere omschrij
ving van de vergunning in dat besluit geen 
twijfel overlaat welke vergunning bedoeld is ; 

Overwegende voorts dat appellante erkent 
het gel:>ouw en erf waar de gemelde inrichting 
gevestigd is," te hebben gehuurd, dooi· welk 
huurcontract zij de beschikking over het gebouw 
en de inrichting heeft verkregen, wat mede 
hieruit volgt, dat de verhuurder het heeft 
noodig geacht, zich een medegebrnik van de 
inrichting voor te behouden en appellante ten 
behoeve van haar bedrijf gebrnik maakt van 
het krachtens vergunning in de inrichting aan
wezige. krachtwerktuig; zoodat Burgemeester 
en Wethouders de firma RossKOPF EN SCHOE
MAKER te recht gedurende den tijd van de huur 
als de rechtverkrijgende van IC BOLDING 
hebben aangemerkt; 

Overwegende dat de ondervinding' en een 
nader ingesteld deskundig onclerzoek de nood
zakelijkheid van het opleggen van nieuwe 
voorwaarden hebben aangetoond; 

dat echter de opgelegde nieuwe voorwaarde 
te algemeen is gestelcl en behciort te worden 
vervangen door andere voorwaarden tot het 
tegengaan van stofverj!preicling uit de inrich
ting; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebbeif goeclgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden besluii de 

daarbij opgelegde voorwaarden te vervangen 
door de volgende : 

1. het mengen en· vei'werken van_ graan:
producten -moet geschieden in, tijdens het 
gebruik volkomen gesloten, toestellen ; 

2. het transport naar en van de fabriek der 
producten moet op zoodanige wijze geschieden, 
dat zoo min mogelijk meel wordt verstoven of 
stof wordt verspreid ; 

3. in of nabij de inrichting mogen, geen 
zakken worden· uitgeschud of· geklopt, tenzij 
in eene, tijdens haar gebruik volkomen.gesloten, 
zakkenklopmachine ; 

met bepaling, dat deze nieuwe voorwaarcien 
in werking treden eene maand na de dagteeke
ning van dit besluit. 

Onze :Minister van Landbouw, Nijvei·heid 
en Handel is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

10 Juni 1915. 8ESLUIT, ·lioudende machtiging 
tot uitgifte ·vun schatkistbildetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n•. 62), Iaatstelijk gewij
zigd bij_ die van 15 Juli 1912 (Staatsblad 
n•. 240) en de wet van 5 December 1881 
(Sttiatsblad n•. 185). ·S. 237.· 

10 Juni 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van alle wapenen, behalve ,jacht
wapenen. 8. 238. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van alle wapenen, 
behal ve jachtw~peuen te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n•. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en vun Landbouw, Nij
verheid en Handel van 8 Jtmi 1915, Kabinet, 
Litt. fliO; 

Den Raad van State- gehoord (advies van 
8 J uni 1915 n•. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van _9 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. H71 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be 
palen: 

Eenig artikel. 
De nitvoer van alle wapenen, behalve jacht

wapenen is verboden van den dag der afkondi
ging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen: 

Onze Ministers van Oorlog, van Financi~n 
en van Lauclbouw, Nijverheid en Handel zijn 

20* 
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ieder voor zooveel hem betreff, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staafsblad 
zal worden geplaatst err waarvan afschrift zal 
worden gez0nden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 10den Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van .O~rlog, BosBOOM. 

.De Minister van Financilin, TREUB. 

J)e Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel . . 
POSTHUMA. 

(Uit_qe_q. 10 Juni 1915.) 

10 Juni 1915. BESLUIT, houdende regeling der 
toelagen aan ad vocaten-raadslieden van 
beklaagden, wier zaak voor het Hoog 
Militair . Gerechtshof moet dienen of die 
naar .een krijgsraad bij de landmacht zijn 

. verwezen. S. 239. 
WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op
0

''de voordrachf- ·van Onzen Minister van 
Justitie van den Ssten Juni 1915, 2de afdeeling 
A, n°. 603; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende regeling te treffen met be

trekking tot toelagen aan ad vocaten-raadslieden 
van beklaagd.en, wier zaak voor het Hoog Mi
litair Gerechtshof moet dienen of die naar een 
krijgsraad bij de landmacht zijn .verwezen. 

Art: I. Aan. de ad·vocaten, die door het Hoog 
Militair Gerechtshof op of na 1 Januari 1915 
zijn toegevoegd aan beklaagden, wier zaak 
voor het Hof moet dienen, wordt ter zake van 
hunne verrichtingen als zo0dapig eene toelage 
toegekend. voor elke zaak, waarin zij de ver
dediging hebben gevoerd. 

Aan de !;!dvocaten, die door den president 
van een krijgsraad bij de landmacht op of na 
1 Januari 1915 zijn toeg•woegd aan beklaagden, 
die naar dien krijgsraad zijn verwezen, wordt 

- ter zake van hunne verrichtingen als zooda
nig eene toelage toegckend voor elke zaak, 
waarin zij ter terechtzitting de verdediging 
hebben gevoerd. · 

II_.· Arm advocaten in hei arrondissement 
Utrecht zijn de in artikel I, eerste lid, bedoelde 
to.elagen enkel ,erschuldigd, voor zoover zij 
ook als procureur bij het Hoog Militair Ge
rechtshof · zijn _geadmitteerd. Deze bepaling 
geldt riiet ten aanzfon van zaken, waarin de 
toevoeging v66r 1 Juli 1915 plaats vond. 

· III. De toelage bedraagt voor elke zaak 
vijftien gulden (f 15). 

N ochtans wordt, onder de tegenw_oordige 
buitengewone omstandigheden, voor elke zaak, 
waarin de trnvoeging plaats vonµ vo6r een 
door Orn,~;, .ilinister van Justitie-nader te be-

palen toekomstig tijdstip, slechts eene toelage 
· van tien guld:m (/ 10). toegekend. · 

IV. Ter zake - van de ingevolge dit besluf t 
aan hen verschuldigde toelagen kunnen de 
advocaten op of na I Juli 1915 en ve~volgens 
telkens op of na I October, 1 Januari, 1 April 
en 1 Juli over het aan elk dier data vooraf
gegane kwartaal declaratien indienen aan het 
Departernent van J ustitie en we! door tusschen
komst van den president van het college, 
waarvoor de zaak heeft gediend. 

Het model "dier declaratien en de verklaring, 
daarop door dien president te stellen, wordt 
door Onzen Minister van J ustitie bepaald. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, betwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge-, 
rneene Rekenkamer. 

's-Gravenh,ige, den lOden Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Jitstitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 22 Jm1i 1915.) 

11 Juni Hll.5. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
(Buitengewoon krediet.) S. 240. · 

Bij deze wet wordt een nieuwe afdeeling 
ingevoegd. · 

Ten gevolge hiervan wordt het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk der Staatsbegrooting ver
lwogd met f 50,000,000. 

I 

11 Juni 1915-. WET, houdende bijzondere 
maatregelen met betrekking tot de lichting 
1916. s. 241. 

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

dat bijzondere maatregelen met bet.rekking tot 
de lichting der militie van 1916 noodig zijn; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
' Art. l. Met afwijking van de bepalingen der 

Militiewet geldt ten aanzien van de ingeschre
venen voor de lichting der militie van 1916 
het bepaalde in de volgende artikelen. 

2 . . Met" betrekking tot de ingescbrevenen, 
omtrent wie door den keuringsraad uitspraak 
wordt gedaan na 30 Mei 1915, wordt in art. 
61, eerste lid, der Militiewet in de plaats -yan 
,,tien dagen" gelezen: ,,vijf dagen". 

3. De opening der tweede zitting van den 
militieraad heeft zooveel vroeger plaats dan 
het daarvoor in art. 45, tweede lid, der Mi
litiewet aangewezen tijdstip als door Ons wordt 
noodig geacht. 



I 

309 11 JCTNI. 1915 

4. · De toting, bedoeld in art. 62 der Militie_
wet, wordt niet gehouden. 

5. Alie ingeschrevenen zijn bestein:d- om bij 
de militie te worden ingelijfd, uitgezonderd zij : 

1°. die voor den dienst bij de militie onge
schikt zijn bevonden ;· 

2°. !fie bij onherroepelijk geworden uitspraak 
voorgoed of tijdelijk: van den dienst zijn vrij
gesteld; 

3°. die bij onherroepelijk geworden uitspraak 
hetzij voorgoed, hetzij ,yoorloopig van den_ diens~ 
zijn uitgesloten. ·. . · :, 

6. De termijnen betreffende bet aanv.ragen 
van vrijstelling, de tijd van de inlijving en 
hetgeen verder op de inlijving betrekk:ing heeft 
of. daarmede verband bou!ft, worden, voor zoo
veel noodig, nader door Ons of 'do,or de door 
Ons aan te wijzen autoriteit. geregeld, met af
wijking, ·des vereischt, v:an de geldende wette-
lijke voorschriften. · 

7. Deze wet treedt in werking op. den dag 
van hare plaatsing in bet 8taatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage: den llden Juni 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo,q, _BOSBOOM. 
De Minister van Marine, .J. J. RAMB0NNET. 

De Minister van 8taaf, 
Minister van Binnenlandache Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 17 Juni 1915.) 

11 Juni 1915. WET, betreffende uitbreiding 
van den landstorm en aanvulling va~ de 
Landstormwet. S. 242. . 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 322, 1...:.7_ 
Hand. id. 1914/15, bladz. 1392-1404. 
·Bi,jl. Hand. l• •Kamer-·1914/15, n•. ·322. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 319. . 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging. genomen hebben, 

dat uitbreiding van den landstorm noodig is 
en dat tevens de gelegenheid tot bet aangaan 
van eene vrijwillige · verbintenis bij · den land
storm dient te worden opengesteld voor per
sonen, die als landstormplicbtige slecbts tot 
ongewapenden dienst kunrien worden bestemd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Art.'t. 'l. Beh~lve degenen, die krachtens de 

. Landstormwet (Staatsblad· 1913, n•. 149) van 
den ]andstorm de!Jl uitmaken, behooren daartoe 
ook zij, die in Hlll, in 1912, dan we! in 1913 
v66r 24 Mei. den verplichten of vrijwilligen 

· dienst bij de-zeemacht, bij hetleger·hier te·lande
of bij de koloniale troepen hebben verlaten. 

2. V oor de toepas~ing van ·· het' eerste lid : 
worden onder ,,zeemacht" ook begrepen oet 

korps mariniers· en de marine-reserve; 
wordt onder ,,leger bier te lande" _ook be

grepen bet reserve-personeel bij de landmacbt: 
wordt met ,,kolonia\e troepen" gelijk:gesteld . 

de gou'\'ernementsmarine in N ederlandsch
Indie. 

3 .. Het eerste lid is niet van toepassing op 
hem, die.: · 

verkeert in een der gevallen, bedoeld in art. 2, 
::.tweede ·_ lid, der Landstorm-~et ; · 
: v66r 1915 :den !eeftijd-~iin 40 jaren neeft 
bereikt. 

4. Op hem, die bij bet in werking treden van 
daze wet niet is gevestigd binnen bet Rijk, in 
bet Duitsche Rijk of in het Koninkrijk .Belgie , 
is bet hepaalde in bet eerste lid niet van toe
passing, zoolang bij zich niet binnen · een dier 
Rijken vestigt. 

2. Met afwijking van bet bepaalde in art. 5 
der Landstormwet geschiedt de inschrij,ing 
van hen, die krachtens art. 1 dezer wet tot· den 
landstorm behooren, slechts voor zoover dit 
door· Onzen Minister van Oorlog. noodig wordt 
geacht. Zij geschiedt alsdan naar regeten, n1ede 
door dien Minister vast te stellen. 

3. Aan art. _8 der. Landstormwet wordt een 
lid toegevoegd, luidende: 

,,4. Tot eene verbintenis, als in het derde lid 
bedoeld, kan mede worden toegelaten hij, die 
reeds tot den landstorm behoort, doch van wien, 
voor ·zoover hij uit hoofde v.au zijne wettelijlre 
verplichting tot dienst ZOU worden geroepen, 
geen gewapende dienst zou k:unnen worden.ge-. 
vorderd·." 

4. Deze wet treedt in• werking op den dag 
van hare plaatsing in het Staalsblad. 
· -- Lasten .en bevelen, enz. ·. 

Gegeven te 's-Gravenhage, der.. llden Juni 
1915. 

WILHELMINA. 
De Mi1,ister van Oorlog, · BosBoo·M. 
De Minister van Marine, · J. J. RAMBON:NET. 

De Min. van Staal, Min. van Bin;,enl. Zalcen,_ 
· CORT v. n: LINDEN. 

(Uitgeg. 17 Juni ~915.) · 

11 iuni 1915 .. WET, tot nadere verhooging 
van bet 'achtate hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1914. S: ::143 . 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver.-
hoogd. · 

';ren gevolge hiervan wordt het tot_aal van 
de XXste afdeeling, zoomede bet einddjfer 
van genoemd hoofds.tuk verhoogd metf 53,250.' 
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11 Jimi 1915. W KT, tot toelating in de tegen
woordige buitengewone omstandigheden 
van voorloopige hechtenis wegcns het in 
artikel 45 der wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n°. 128) eerstomschreven rnisdrijt 
s. 244. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ: •. doen te wete11: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wegens- het in artikel 45 der wet .van 
23 Mei .1899 (Staatsblad n°. 128) eerstomschre
ven misdrijf in de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden vocirloopige hechtenis dient te 
word en toegela ten ; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, .enz. 
Art. I. Ten aanzien van personen, verdacbt 

of beklaagd van bet in artikel 45 der wet van 
23 Mei 1899 (Stqafsblad n°. 128) eerstomscbre
ven misdrijf, zijn voorloopige aanbouding, g~
vangenneming en gevangenbouding toegelaten 
op denzelfden voet, waarop die kunnen worden 
toegepast ten aanzien van verdacbten of be
klaagden van een misdrijf waarop als maxis. 
mum eene gevangenisstraf van vier jaren of 
meer is gesteld; 

De bepalingen van het Wetboek van Straf
vordering ten aanzien van alles wat" de voor
loopige bechtenis betreft, zijn ten deze van 
toepassing. 

Verdacbten of beklaagden; die zicb kracbtens 
dit artikel in voorloopige bechtenis bevinden, 
zijn van recbtswege vrij, zoodra van alle ge
deelten van het grondgebied des Rijks, waar
binnen hun bet verblijf is ontzegd, de· staat 
van beleg is opgebeven. 

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

Zoodra de tegenwoordige buitengewone om
standigbeden· bebben opgehouden te bestaan, 
zal aan de Staten-Generaal een ·voorstel van 
wet worden gedaan, waarbij de intrekking van 
deze wet wordt geregeld. 

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

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister 1,an Justitie, B. ORT. 
De Minister van Oorlo_q, BosnooM. 

(Uitgeg. 14 Jmii 1915.) 

11 Juni 1915. WET, _tot bestendiging van den 
staat van beleg. S. 245. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging geriomen ·bebben, 

dat bet wenscbelijk is den staat van beleg, 
verklaard bij Ons besluit van 19 J anuari 
(Staatsblad n°. 18), te doen voortduren; 

Gelet op artikel 5 · van de wet v,an :l3 Mei 
1899 (Staatsblad n °. 128); 

Zoo is bet,- dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Eenig artik,~l. 

De staat van . beleg., verklaard bij Ons be
sluit van 19 Januar,i 1915 (Staatsulad n°, 18),. 
wordt bestendigd .... · 

Las ten en bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Grav;nhage, den llden Juni-

1915. 
WILHl!]LMIN A. -

De Minister van Oo~log, · BosnooM. 
. De 211 inister van ·. Buitenlandsche Zalpen, 

J. LOUDON. 

De Minister van .Justitie,- B. ORT,: 
De Min. v. Staat, Min. v. B_innenlandscheZflken,, 

CORT v. D, LINDEN. 

De Minist~r van Ma,·ine, J.-J. RAMBONNET. 

De .lYI inister van Financii!n, ,TREUB. 

De Ministe,· van Wa(erstaat, 0. LELY. 

De Min. van Landbouw, Nfjverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De Ministe,· van K.olonii!n,: TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 17 Juni 1915.) 

11 Juni 1915. WET, tot aanvulling en ver
booging van bet zesde boofdstuk der Staats
begrooting- voor bet dienstjaar 1915 (Bui
tengewoon krediet), S. 246. 

Bij deze .wet wordt een nieuwe afdeeling 
ingevoegd. 

Ten gevolge biervan wordt bet eindcijfer van 
voormeld boofdstuk der. Staatsbegrooting ver
hoogd met f 2,400,000, 

12 Ji,ni 1915. WET, boudende vaststelling van 
nadere strafrechtelijke voorzieningen be
treffende veroordeelingen, waarbij de straf, 
tenzij de rechter later anders beveelt; niet 
wordt ondergaan, de betaling van geld
boeten en de voorwaardelijke invrijbeid
stelling. S. 247. 

Bijl-. Hand. 2• Kamer 1911/12, n°. 30!, 1-4 ; 
1913/14, n°. 52, 1-4; 1914/15, n°. 32, 1-11. 

Hand. idem 19l4/15, bladz. 859-880, 882-
933, 935-940. 

Bijl. Hand. l• Kamer 1914/15, n°. 32, 1--;2. 
Hand. idem 1914/15, bladz. 319-341. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat de vaststelling van nadere strafrechtelijke 
voorzieningen betreffende veroordeelingen, 
waarbij de straf, :tenzij de--recbter later, anders 
beveelt, niet wordt ondergaan, de betaling van 
geldboeten en de voorwaardelijke invrijheid, 
stelling noodzakelijk is ; 
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· Zoo is·het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 

Art 1. Na artikel _ 14 van het_ Wetboek van 
Strafrecht worden de volgende. artikelen inge
voegd: 

,,Art. l4a. - In geval van veroordeeling tot 
gevangenisstraf van ten hoogste een "jaar en in 
_geval van veroordeeling tot hechtenis, vervan
gende hechtenis daaronder niet begrepen, kan 
de rechter daarbij tevens het bevel geven dat 
de straf niet zal worden ondergaan, tenzij hij 
later .anders mocht gelasten op grond dat de· 
veroordeelde zich v66r het eil"lde van een bij 
ihet bevel te bepalen proeftijd aan een strafbaar 
feit heeft schuldig gemaakt of gedurende dien 
proettijd eene bijzondere voorwaarde welke bij 
het bevel mocht zijn gesteld, niet heeft na
geleefd. 

Dezelfde bevoegdheid heeft de rechter, be
halve in zaken van Rijksbelastingen, in gev:al 
van veroordeeling tot geldboete, doch alleen 
indien hem blijkt dat de betaling der boE1te of 
-de tevens uitgesprokeil verbeurdverkla_ring voor 
den veroordeelde bverwegend bezwaar.oplevert. 

Het bevel ten aanzien vai1 de hoofdstraf 
strekt zich, voor zoover de rechter niet anders 
bepaalt, ook uit tot de opgelegde bijlrnmende 
straffen. 

Art: l4b. De proeftijd bedraagt bij misdrij
ven en bij de in de artikelen 432 en 433 om
schreven overtredinge:iJ. ten hoogste drie jaren, 
bij de overige o'vertrAdingen ten hoogste twee 
jaren. _ 

De proeftijd gaat in zoodra de in artike~ 14e 
bedoelde beteekening is geschied. 

De proeftijd loopt niet gedurende den tijd 
· dat den veroordeelde rechtens zijne vrijheid 
is ontnomen. 

Art. 14c. Bij het bevel bedoeld in artikel 14a, 
kan de rech ter, behal ve in geval van veroor
deeling tot geldboete, naast de algemeene voor
waarde dat de veroordeelde geen strafbaar feit 
zal begaan, als bijzondere voorwaarde stellen 
dat de veroordeelde de door het strafbare feit 
veroorzaakte schade, geheel of tot een daarbij 
te bepalen gedeelte, binnen een daarbij te 
stellen termijn; korter dan de proeftijd, zal 
vergoeden. 

ln geval van veroordeeling hetzij · tot ge. 
vangenisstraf van twee maanden of !anger, 
hetzij tot hechtenis opgelegd ter zake van eene 
der in de artikelen -4:J6, 432; 433 of 453 om
schreven overtredingen, is de rechter bevoegd 
bij zijp. bevel ook andere bijzondere voorwaar, 
den het gedrag van den veroordeelde betref-

fende, te stellen, waaraan deze gedurende den 
proeftijd of een bij dat bevel te bepalen ge_
deelte daarv:an heeft te voldoen. 

Die voorwaarden mogen de godsdienstige· of 
staatkundige vrijheid niet beperken. 

Art.· 14d. Met het toezicht op de naleving 
der voorwaai-den is het openbaar ministerie 
belast. 

De rechter kan, indien hij daartoe termen 
vindt, bij zijn bevel aan eene in het .Rijk ge
vestigde, rechtspersoonlijkheid -bezittende in
stelling, . aan den houder vari eene aldaar ge
v:estigde inrichting of aan een bijzonderen 
ambtenaar op_dragen aan den veroordeelde 
ter zake van de naleving der bijzondere voor
waarden -hulp en steun te verleenen. 

Voorsc_hriften tot nadere regeling van dien 
bijstand en tot nadere aanwijzing van.de in
stellingen en houders van inrichtingen, die n1et 
het ,erleenen daarvan kunnen warden belast, 
warden vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur .. 

Art. 14e. N adat de uitspraak onherroepelijk 
is geworden, wordt ten spoedigste vanwege het 
openbaar ministerie door een deunvaarder of 
dienaar der openbare macht aan den veroor
d'eelde in persoon eene kennisgeving beteekend, 
houdende de. straf waartoe hij is veroordeeld, 
m1 alle tot het in artikel 14a bedoelde bevel 
betrekkelijke beslissingen. 

Art. l<l-f. Inclien de voorwaarden niet wor-
-den nageleefd,. ka"n het openbaar ministerie 
bij den rech ter die het in artikel 14a bedoelde 
hevel heeft gegev:en, daarvan aan dien rechter 
kennis geven, met zoodanige vordering als het 
noodig zal · oordeelen. De kennisgeving dat 
door den veroordeelde opnieuw een strafbaar 
feit is begaan, geschiedt niet v66r ·ae nieuwe 
uitspraak onherroepelijk is geworden. 

Het voorgaande lid is mede van toepassing, 
indien de veroordeelde v66r het einde van den 
proeftijd ter zake van een v66r het ingaan 
daarvan begaan, strafbaar feit onherroepelijk 
veroordeeld wordt. 

Art. 14g. De rechter die het in artikel 14a 
bedoelde bevel heeft gegeveI\, kan, hetzij na 
ontvangst eener v:ordering van het open.baar 
ministerie, hetzij op het verzoek van den ver
oordeelde, gedurende den proeftijd in de ge
s telde . bijzondere voorwaarden of in den ter• 
mijn waartoe deze in hare -werking binnen den 
proeftijd zijn beperkt, wijziging brengen,. het 
verleenen -van ·bijstand - aan een. ··antler dan · 
degene die daarmede te voren was belast, op
dragen of den proeftijd een~aal verlengen. 
·Die verlenging geschiedt voor ten ho~gste de 
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helft van - den langsten· terniijn • waarop de 
proeftijd bepaald had k!,lnnen worden. 

Art. 14h. De rechter ·d·ie het in artikeU4a 
bedoelde bevel heeft gegeveb; kan ,n_!I ontvcangst 
eener vordering van het openbaar ministerie, 
indien de voorwaarden niet worden nageleefd 
of de veroordoelde v66r het einde van den 
proeftijd ter zake van een v66r het ingaan 
daarvan begaan strafbaar feit onherroepelijk 
veroordeeld wordt, last tot tenuitvoerlegging 
geven of bepalen dat den veroordeelde van 
zijnentwege. ·eene waarschuwing zal worden 
toegediend. In het laatste· geval ·bepaalt hij 
tevens de wijze waarop zulks _zal moeten ge
schieden. 

De last tot tenuitvoerlegging kan niet meer 
worden gegeven, wanneer de proeftijd is ver
streken, tenzif de veroordeelde v66r den atloop 
daarvan ter zake v3n een gedurende den proef
tijd. begaan strafbaar fei t is vervolgd en de 
vervolging met eene onherroepelijke veroor
deeling eindigt. Alsdan kan nog ter zake van 
het begaan van dat feit binnen veertien dagen 
nadat de veroordeeling onherroepelijk -is ge: 
worden, last tot tenuitvoerlegging worden ge
geven. 

Ar't. 14i. In de gevallen bij de artikelen 14g 
en 14h bedoeld, brengt.het openbaar ministerie 
de zaak aan door de indiening van eene met 
redenen omkleede .vordering. Is' door den 
veroordeelde een verzoekschrift tot toepassing 
van artikel 14g ·tot den rechter- gericht, dan' 
dient het openbaar ministerie ten spoedigste 
nadat dat verzoekschrift in zijne handen is ge
steld, eene met redenen omkleede conclusie in. 

Onmiddellijk na de indiening der vordering 
of der conclusie blipaalt 'de rechter, tenzij de 
sqmmiere kerinisneming der stukken hem aan
leiding geeft om de vordering of het verzoek 

· buiten verdere behandeling te la ten, een dag 
voor het onderzoek ·der zaak. 

Het· openbaar ministerie doet daarna ten 
spoedigste d-en veroordeelde en dengene die 
met het verleenen van bijstand is belast, _tijdig 
tot bij woning van het -onderzoek oproepen, 
onder beteekening van de vordering of con-
clu~ie. · · 

Zoowel het openbaar · ministerie als de ver
oordeelde zijn bevoegd getuigen .en deskundi
gen te doen · dagvaarden om bij het 6nderzoek 
tegenwoordig te zijn. De rechter kan, al dan niet 
op· verzoek van den· veroordeelde, bevelen dat 
bepaalde - personen vanweg!) het openbaar 
ministerie .zullen worden gedagva3:rd. 

De--veroordeelde en· ·aegene die met het·ver
leenen van bijstand is belast, kunnen v66r den 

aanvang van het onderzoek van de stukken 
ter griffie kennis nemen. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van een advocaat of procureur binnen 
het -Rijk de praktijk uitqefene!Jde; indien deze 
verklaart tot de kennisneming doo~ den ver
oordeelde te zijn gemachtigd, of, indien de 
zaak bij den kantonrechter wordt • behandeld, 
ten aanzien van een hijzonder daartoe door 
den veroordeelde gemachtigde. 

De oproepingen, dagvaardingen en beteeke
ningen bij dit artikel voorgeschreven, vinden 
plaats op den voet van artikel 144 van het 
·we.tboek van Strafvordering en kunnen, voor 
zoover zij van het openbaar ministerie uitgaan. 
ook door een dienaar der openbare rnacht ge
schieden. 

A,-t. l4j. Hot onderzoek der zaak vindt p_laats 
met gesloten deuren. Nocbtan·s kan de ver
oordeelde die den leeftijd van acbttien jaren 
heeft bereikt of meerderjarig is, verzoeken dat 
het onderzoek in het openbaar zal plaats vin
den. De rechter beslist, of en in hoever aan 
aat verzoek zal worden voldaan. 

Het openbaar ministerie is bij het onderzoek 
tegenwoordig en wordt ter zake gehoord. 

De veroordeelde en degene die met het ver
leenen van bijstand is belast, kunnen bij het 
onderzoek tegenwoordig zijn en worden alsdan 
geboord. De veroordeelde kan zich door een 
advocaat of· procureu·r binnen · -.het Rijk de 
praktijk uitoefenende, of, indien de zaak bij 
den kantonrecbter wordt behandeld, door een 
bijzonder daartoe gernachtigde, als raadsrnan 
doen bijstaan. 

De bepalingen van de artikel_en 154-166 en 
168-189 van het W_etboek rnn Strafvordering 
vinden over'eenkomstige toepassing. 

De ingediende vorderingen, conclusies of 
verzoeken kunnen- .gedurende het onderzoeli: 
door het openbaar rniiiisterie of door aen ver
oordeelde worden gewijzigd. 

Art.· 14k. De beslissingen in de artikelen 
14g en I4h bedoeld, alsmede die waarbij vor
deringen of verzoeken tot toepassing van een 
dier artikelen worden afgewezen, zijn met 
redenen omkleed; zij zijn niet aan eenig rechts-
middel onderworpen. · 

Alleen indien de beslissing inhoudt last tot 
tenuitvoerlegging, wordt zij in het openbaar 
uitgesproken. 

De inhoud der beslissing wordt vanwege het 
openbaar ministerie door een deurwaarder of 
dienaar der open bare macht onverwijld op den 
voet van aitikel 144 van het Wetboek van 
Strafvordering beteekend aan den veroorqeelde, 
aan dengene die met bet verleenen van bijstand 
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is belast; zoomede aa-q dengeiie die bij de b~
slissing daarvan wordt ontheven.'' 
· 2. Aan artikel 266, eerste lid; ''van'· het 

Wetboek van Strafvordering wordt een nieuwe 
tweede zin · toegevoegd, luideride: .,Hij, .- te 
wfens· aanzien .artikel 14a van ·het Wetboek 
van Strafrecht is toegepast, kan in denielfden 
vorm verzet doen, doch niet · dan uiterlijk 
binnen den tijd van veertien dagen na dien, 
waarop het vonnis bij verstek gewezen ,:an-

. wege het openbaar ministerie aan hem in per
soon zal zijn beteekend." 

HOOFDSTUK II. 

EERSTE .A.FD'EELING, 

Art. 1. Het derde lid van artikel 23 van 
het Wetboek van Strafrecht wordt gelezen als 
volgt: ,,De duur der vervangende hechtenis 
is ten minste een dag en ten hoogste zes 
ma"anden.'' 

2. Het laatste lid van artikel 23 der wet van. 
15 April 1886 (Staatsblad n•, 64) en het daarbij 
aan artikei 1 der· wet. van 25 Mei 1880 (Staats
blad n°. 86) toegevoegde lid vervallen. 

3, Het vijfde lid_ van artikel 23 van het 
Wetboek van .Strafrecht· wordt gelezen als 
volgt: ,,De hechtenis kan voor ten, hoogste 
acht maanden warden opgelegd in de gevallen 

. wa·arin -wegens samenloop van misdrijven, her
' haling van ~isd~ijf ~f het bepaalde bij artikel 
44 het maximum der geklboete wordt ver
hoo~d." 

'l'WEJ.!:DE .A.FDEELING. 

4, In het tweede lid vari artikel 23 alsmede 
in ·-het eerste lid van artikel 34 van het Wet
boek van ·strafrecht vervallen de woorden: 
,,binnen twee maanden na den dag waarop.de 
rechterlijke uitspraak kan warden ten llitvoer 
gelegd". 

5. Het ·derde .. lid van arlikel 24 van het 
. Wetboek van Strafrecht wordt gelezen als 

volgt: ,, De betaling van een gedeelte d er boete
bevrijdt van de uitvoering vari een• evenredig 
gedeelte der vervangende :straf." 
, 6. Aan artikel 341 van het Wetboek van 
Strafvordering. wordt een nieuw tweede lid 
toegevoegd,-·luidende,: ' 

,;V oor zoover de straf b~staat in geldboete 
of verbeurd_verklaring van bepaalde voorwer
pen, wordt door den anibtenaar, in wiens naam 
de tenuitvoerlegging geschiedt, een bepaalde 
t(lrmijn van ten hoogste twee maanden gesteld, 
binrien -welken de geldboete -moet. warden vo~
daan, of de verbeurdverklaarde voorwerpen 

moeten warden ·uitgeleverd, ·dan w'el .het gel-· 
delijk bedrag, waarop zij bij de uitspraak zijn 
geschat, moet worden betaald. Die termijn 
kan door dien -ambtenaar. telkens,, ~orden ver
lengd, doch ~ag _nimmer den duur van een 
jaar te bo·ven gaan," 

HOOFDSTUK Ill. 

Art. 1. De artikelen 15-17 van het Wetboek 
van Strafrecht warden vervangen d9or de vol
gende: 

,,Art, 15. De tot gevangenisstraf veroor
deelde kan, wannner twee - derden van zijn 
werkelijken straftijd en tevens tenminste negen· 
maanden daarvan zijn verstreken; voorwaarde
lijk in· vrijheid warden gesteld. Ingeval de 
verobrdeelde meerdere gevangenisstraffen ach
tereenvolgens moet ondergaan, wo.rden zij ten 
deze als een straf aangemerkt. 

Bij deze invrijheidstelling wordt tevens een· 
proeftijd voor den veroordeelde bepaald en 
warden _ voorwaarden gesteld, waaraan .deze. 
gedurende- den proeftijd zal moeten voldoen. 

De prof'ftijd du u rt een j aar, ten:a.ij het over
b lijvend' gedeelte van den werkelijken straftijd 
van den. veroordeelde ... langer. duurt; in welk 
geval de pr~eftijd ~;e~ iang is al; dat ged~elte. 
Hij loopt niet gedurende den tijd dat den ver
oordeelde rechtens · zijne vrijheid is 9ntnomen_, 

Art. 15a. ~an . de voor'IVaar<j.elij)rn invrij
h_eidstelling wordt als algemeene v?°rwaarde 
verbonden dat de veroordeelde geen, strafba_ar 
feit zal begaan, noch zich op ander~ wijze zal 
misdragen. - I - · 

Aan de_ voorwaardelijke invrijheidstelli11g 
kunnen bovendien bijzondere voorw~arden het 

I 

gedrag van - den veroordeelde betreffende, 
worden verbonden, mits die voonJaarden de 

I 

godsdienstige .of staatkundig& vrijheid niet ~~bn,I' . 
Met het toezicht op de naleving der voor

waarden is steeds het openbaar l1ministerie 
belast. 1 

Op de naleving der voorwaarden ]rnn boven.
dien een bijzonder toezicht in het "leven··wor-
den g~roep~n. ' . 

Gedurende den proeftijd kan in cle gestelde 
bijzondere voorwaarden wijziging i,\,orden ge• 
bracht of het bijzondere toezicht aar\ een antler - - .. I 
dan degene die daarmede te voren \was belast, 
warden opgedragen, · - . 

Aan den voorwaardelijk in vrijh~id gestelde · 
wordt een verlofpas uitgereikt, waarin alle 
hem gestelde voor~aarden zijn uitgedrukt. In· 
geval van- toepassing van het voOI:'gaande lid 
wordt hem een nieuwe yerlofpas urgereikt. · 
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. Art . . l5b. De vo'orwaardelijke innijheidstel
Jing is .te allen tijde "herroepba;ir ingeval de 
-veroordeelde in strijd handelt met de in zijnen 
-verlofpas uitgedrukte voorwaarden. 

De tijd :verloopen tusschen ··de invrijheid
•stelling en de hervatting van de tenuitvoer
legging der st,raf wordt niet in rekening ge-
bracht op den' dnur der straf. . 

De· herroeping kan ·alleen geschieden gedu
rende den. proeftijd, behoudens het bepaalde 
oij artikel 16, laatste lid. 

Art. 16. Alie besluiten uit de . toepassing 
•de'r artikelen 15-15b voortvloeiende, worden 
.genomen door het ,hoofd van het Dcpartement 
van J ustitie, het Centraal College voor de 
Reclasseering gehoord, en, voor ,zoover de be
sJ·uiten tot voorwaardelijke ,invrijheidstelling 

· betreft, op voorstel of na ingewonnen bericht 
van het gevangenisbestuur. 

De aanhouding van den voorwaardelijk in 
vrijheid- gestelde die in strijd handelt met de 
in zijnen verlofpas uitgedrukte voorwaarden, 
kan in· het belang der openbare orde worden 
bevolen door het 'hoofd van de gemeente
politie ter plaatse waar hij zich bevindt, ·of 
door den officier van justitie van het arron
dissement waarto'e die plaats behoort, onder 
verplichting oi:n daarvan onverwijld kennis te 
geven aan het Departement van •Justitie. 

Voigt daarna de herroeping, dan wordt zij 
geacht bevolen. te zijn en wordt de tenuitvoer' 
legging der straf geacht hervat te ·zijn op den 
dag der aanhouding. 

Art. 17. Ret formulier der vert'ofpassen, de 
nadere regeling van het toezicht op de naleving 
der voorwaarden en die van de taak van het 
Centraal College voor de Reclasseering op het 
gebied der voorwaardelijke invrijbeidstelling 
zoomede de ·verdere voorschriften ter uitvoe
ring van de artikelen 15-16 word~n vastge
steld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
Daarbij wordt in acht genomen dat het bijzon
dere toezicht·uitsluitend mag gericht zijn op 
het verleenen van hulp en steun aan den ver
oordeelde." 

2. Artikel 32, tweede lid, van het Wet
b,oek van Strafrecht wordt gelezen als volgt : 

;,De bepalingen· der artikelen 14, 15-17, 21 
en 22· vinden ten aanzien van de straf van 
plaatsing in eene Rijkswerkinrichting overeen
komstige toepassing. 

_ Slo(bepalingen. 

· Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

· Niettemin blijven, totdat dienaangaande'nader 

bij de wet zal zijn voorzien, de bepalingen der 
artikelen l4a-l4k van het Wetboek van Straf
recht buiten· toepassing ten aanzien van straf
fen door den militairen rechter opgelegd. 

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

1915. 
WILHELMINA. 

De Ministei· van Justitie; B. OaT. 
(Uitgeg. 22 Juni 1915.) 

12 Jimi 1915. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der StaatsbPgrooting 
voor het dienstjaar 1915, S. 248 . 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd en wordt het artikel verhoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Ilde afdeeling, alsmede het eindcijfer van ge
noemd hoofdstuk verhoogd met f 5o;ooo. 

12 Jun•i 1915. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914. 
(Verschillende onderwerpen.) S. 249. 

Bij deze wetworden drie artikelen ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

IV de afdeeling en het eindcijfer van voormeld 
hoo.fdstuk verhoogd met f 3,300,000. 

12 Jimi 1915. BESLUIT, houdende aanwijzing. 
van voorloopige bestemming van hetRijks
opvoedingsgesticht voor jongens te Alk
maar. S. 250. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
,Tustitie van 10 Juni 1915, 3de afdeeling B, 
n°. ·590; 

Gelet op artikel 100 van den algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij Ons be
sluit van 15 J uni 1905 (Staatsblad n°. 209), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit yan 28 Oc
tober 1911 (Staatsblad n°. 328) en op. artikel 
II (Overgangsbepaling) van Ons beslnit van 
23 September· 1910 (Staatsblad n°. 291); 

Gezien Ons besluit van· 14 November 1910 
(Staatsblad :i:i 0 • 354); 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 16 Juni 1915 te bepalen als 

volgt:. 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde bij 

artikel 100 van bovengenoemden gewijzigden 
algemeenen maatregel van bestuur is het rijks
opvoedingsgesticht voor jongens"• te Alkmaar 
voorloopig bestemd voor : 

1. aanvankelijke opneming en desvereiscbt 
ook duurzame verzorging van hen : 
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a-. :die, na overdracht ·aan •.eene vereemgmg; 
stichting of installing, als. bedoeld ,bij artikel 
12 der wet van 12 Febru:iri 1901 (Staatsblad 
n°. 64); daarvoor ongeschikt zijn gebleken; 
· · b. wier voorwaardelijk "ontslag is herroepen; 

c. die ingevolge artikel 16 van voormelde 
wet in een rijksopvoedingsgesticht worden ge
plaatst; 

2. opneming van minderjarigen, die, op 
transport gesteld naar ee'n-der rijksopvoedings
gestichten voor jongens, wegens onmogelijkheic. 
van·' dadelijke.• oprieming tijdelijk .elders-inoeten 
worden ondergelfracht en zij, wier voorloopige 
onderbrenging wenschelijk is hangende de be

·Slissing omtrent hnrine plaatsing in een rijks
-0pvoedingsgesticht of overdracht aan. particu' 
Here zorg. · ' . 
-· 2_. De artikelen VII, .VIII e11 IX van Ons 
beslnit van 14 -November 1910· (Staatsbla.d n°. 
354)' zijn vervallen. 

Dit besluit zal in het Staatsblad. en in de 
Staatscouranf worden -geplaatst. : 
- 'Onze -Minister. van :Justitie is belast met de 
uitvoering -van dit besluit, waarvan ·afschrift 
-zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. , 

's-Gravenhage, den 12den Ju~i 1915. 
W lLIIlJ,LMIN A. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uilge_q. 15 Juni l\115.) 

12 Jun·i 1915. BEs_CHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
tot vaststelling van een letterteeken, dat 
door, _zee, of kustvisschersvaartuigen m9et 
. warden gevoerd. 

De Minister . van Landbouw, Nij'verheid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad 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 ri0 • 144), betref
fende de registers voor de. zee- en kustvisschers
vaartuigen en het voeren van letterteekens 
en nummers door de kustvisschersvaartuigen, 
gewij3igd bij Koninklijk besluit van 5 Februari 
1912 (Staatsblad ri.0 • 53) ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen tehuis behoorende te Woensdrecht 
(N.-B.), moet warden gevoerd het lettertee
ken W.O.E. 

's Gravenhage, 12 Juni 1915. 
De Minister voornoemd, PosTHUMA. 

15 Juni 1915. BESLUIT, houdendc tijdelijke 
. I 

opheffing van het verbod van uitvoer van 
·aardappelen .. S .. 251. · I 

WrJ WILRELMINA, ENZ. I ·. · 
Op· de vciordracht_ van Onze J\lli4isters van 

Oorlog,-van Financien en van Land
1
bouw, Nij

verheid en Handel van 14 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. V13 '; 

Gezien_ Oils Besluit van 15 October 1914 
(Staatsblad no. 484); 

· Hebb~n goedgevonden en verstaan: 
·. IIet verbod van uitvoer van aJrdappelen, 

uitgevaardigd bij: Ons bovengemeld1 Beslhit, is 
tijdelijk opgeheven. I ·' 

Onze Ministers van Oorlog, van. Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, · 

. I 

ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetw~lk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst ... 

• 's-Gravenhage, den 15dei:J Juni 1915. 

WILHELMINA. 

De 11! in'ister van Oorlo,q, 'BosBOOi\I. 
I 

De :Minister van Financiiin, ' TREUB. 

De Min: van Landbouw, Nijverheid len Haiidel; 
· PosT HUMA. 

(Ui{geg .. 15 Juni 1915.)' 

16 J1tni 1915. WET, houdende goedkeuring 
. van het op 9 Mei 1914 te Washington gB"
sloten verdrag tot verlenging van den ·duur 
van het op 2 Mei 1908 gesloten Arbitrage
verdrag tusschen Nederland en de Veree
nigde Staten van A merika. S, 252. 

WIJ WILHELMlN A, ENZ.-.. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging .genomen hebben; 

dat het op 9 Mei 1914 te ·Washington gesloten 
v:erdrag tot _verlenging van· den· duur van het 
op 2 Mei 1908 gesloten Arbitrageverdrrg tus·
schen Nede,·land en de Vereenigde Staten ·uan 
Ame,rika, wettelijke rechten betreft; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den ·Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk nevens _deze wet ge

voegd op 9 Mei l'Jl4 te Washington gesloten 
verdrag tot verlenging van den duur van het 
op 2. Mei 1908 gesloten Arbitrageverdrag tus
schen Ne'derland en de. Vereenigde Staten van 
Amerika wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de compromissen·te·sluiten, bedoeld bij 
Artikei 2 van h·et bij nevensgevoegd verdrag 
verlengde A rbitragev.erdrag. 

3.. Deze wet treedt in werking met den dag, 

J 
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volgende OP, dien, waar,op zij is• afgekondigd. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Juni 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minisfe,: van Buifenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 6 Juli 1915.) 

VEl{DRAG, hoi,den
de verlengin_q van den 
duur 1,an hef Arbi
trageverdrag van 2 
Mei 1908. 

Hare Majesteit de 
Koningin der · N eder
landen en de Regeering 
der Vereenigde Staten 
van Amerika, bezield 
met den wensch het 
tijdvak van vijf jaren, 
gedurende hetwelk het 
op 2 .Mei 1908 tusschen 
hen gesloten Arbitrage
verdrag van kracht 
bleef en welk tijdvak 
·op 25 Maart 1914 is 
afgeloopen, te verlen'. 
gen, hebben de onder
geteekenden, namelijk 
w. L. F. c. RIDDER 
VANRAPPARD, Buiten
gewoon Gezant en Ge
Tolmachtigd Minister 
van Hare Majesteit de 
Koningin der N eder
landen te ·Washington, 
en Zijne Excellentie 
WILLIAM J·ENNINGS 
BRYAN, Secretaris-van 
Staat der Vereenigde 
Staten, gemachtigd het 

· volgend verdrag te 
sluiten: 

Art. I. Het· Arbi
trageverdrag van 2 
Mei 1908 tusschen Hare 
Majesteit de Koningin 
der N ederlanden en de 

AGREEMENT, fx
te11di11g the duration 
of the Arbitration 
Gon~ention of May 2, 
1908. 

Her Majesty the 
Queen of the Nether
lands and the Govern
ment of the United 
States of·. America, 
being desirous of ex
tending the period of 
five , years during 
which the Convention 
of Arbitration conclu
ded between them on 
May 2, 1908, remained · 
in force, which period 
has expired on March 
25, 1914, have autho
rized the undersigned, 
to wit: W. L. F. C. 
RIDDER VAN RAP
P .ARD, Envoy Extra
ordinary and Minister 
Plenipotentiary of Her 
Majesty the Queen of 
the Netherlands at 
Washington, and the 
Honorable WILLIAM 
,JENNINGS .BRYAN, 
Secretary of State of 
the United States, to 
conclude the following 
agreement: 

Art. I. The Conven
tion of Arbitration of 
May · 2, 1908, between 
Her Majesty the Queen 
of the Netherlands and 

Regeering der Veree- the Government of the 
nigde Staten van Arne- United States of Ame
rika, welks duur bij rica, the duration of 
artikel III van· dat which by Article III 
verdrag was bepaald . thereof was fixed at a 
op een tijdvak-van vijf period of five years· 
jaren van af den dag from the date of the 

van· de uitwisseling der· 
akten van bekrachti
.ging, welk tijdvak is 
afgeloopen op 25 M.aar_t 
1914, wordt hierbij ver
lengd en ·gehandhaafd 
voor een nieuw tijdvak 
van vijf jaren, van af 
25 Maart 1914. 

II. Dit verdrag zal 
worden bekrachtigd 
door Hare Majesteit de 
Koningin der Neder
landen en den Presi
dent der Vereenigde 
Staten van Amerika, 
op advies en met goed
keuren van derzel ver 
Senaat, en het zal in 
werking treden op den 
veertienden dag na den 
dag van de uitwisse
ling der akten van be
krachtiging, welke zoo· 
spoedig mogelijk te 
··Washington zal. plaats 
hebben. 

Gedaan in dubbel te 
Washington, in de 
Nederlandsehe en En
gelsche talen, ·den ne
genden Mei negentien 
honderd en veertien. 

-exchange of ratificati
ons;· which period ter
minated on March 25, 
1914, is hereby exten
ded and continued in 
force for a further pe
riod of five yaers from 
March 25, 1914. 

II. The present 
Agreement ' shall be 
ratified by Her Majesty 
tbe Queen of the Net
herlands and· by the 
President of. the Uni
ted States of America, 
by arid with the advice 
and consent of the Se

. nate thereof, .and it 
shall become effective 
upon the fourteenth 
day after the date of 
the exchange of ratifi
cations, which shall 
take place at Washing
ton as soon as possible. 

Done in duplicate at 
Washington, in the 
Dutch and English 
languages, this ninth 
day of May· one thou
sand nine hundred and 
fourteen. 

(L. 8.) W. L. F. 0. VAN RAPP.ARD, 

(L. S.) WILLIAM JENNINGS BRYAN. 

16 Juni 1915-. WE-T, houdende goedkeuring. 
van het op 25 Maart 1915 te Londen ge
sloten verdrag tot nadere verlenging van 
den duur van het op 15·Februari 1905 tus
schen Nedei·land en Groot-Britannie ge

. sloten arbitrageverdrag. S. 263. 
WIJ WILHELMINA, ENZ, .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 25 Maart 1915. te Londen gesloten 
verdrag tot nadere verlenging van den duur 
van het op 15 Februari 1905 gesloten arbitrage
verdrag. tussehen Neq.erland·en Groot-Britannie 
(Staalsblad n•. 250 van 1905)1 wettelijke rechten 
betreft; 

Gslet op het twecde lid van artikel 69 der 
Grondwet: 

-Zoo is· het, ct!lt Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het bij deze wet in afdruk gevoegd, 
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op 25 Maart 1915 te Londen gesloten verdrag 
tot verlenging van den duur van het op 15 Fe
bruari · 1905 tusschen Nederland. en· Groot

. Britannie gesloten: arbritageverdrag, wordt 
goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de compromissen te sluiton, bedoeld bij 
artikel 2 van het bij nevensgevoegd' verdrag 
verlengde arbitrageverdrag. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Las ten · en bevel en, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den J6den J uni 

1915. 

WILHELMINA. 

-De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON, 

(Uitgeg. 22 Juni 1915.). 

HARE Majestcit de 
Koningin der N eder
lariden en Zijne Majes0 

teit de Koning van het 
Vereenigd Koninkrijk 
van Groot-Bri tannie en 
Ierland en van de Brit
sche Overzeesche Be
zittingen, Keizer van 
Indie, onderteekenaren 
van het Verdrag voor 
de vreedzame beslech
ting van Internationale 
geschillen, gesloten te 
's Gravenhage den 29en 
Juli 1899; 

HER Majesty the 
Queen of the Nether
lands and His Majesty 
the King of the United 
Kingdom of Great Bri
tain and Ireland and of 
the British Dominions 
beyond the Seas, Em
peror of India, 'signa
tories of the Conven
tion for the pacific 
settlement of interna
tional disputes,.conclu
ded at The Hagu6 on 
the 29th July, 1899; 

Overwege,nde dat de Taking into conside-
Hooge Contracteeren- ration that by article 19 
de Partijen zich bij ar-. of that Convention the 
tikel 19 van dat Ver- High Contracting Par• 
drag het recht hebben ties 'have reserved to · 
voorbehouden om over- themselves the right 
eenkomsten aan te of concluding Agree
gaan, ten doel hebben- ments with a view to 
de aan arbitrage te on-. referring to arbitration 
derwerpen alle gevallen all · questions which 
die -zij -voor ;wodanige they shall considerpos
behandeling vatba"ar sible to submit to such 
zullen achten; treatment;·· 

Heb]:>en benoemd tot Have named as their 

:-iwinderen, Hoogst 
Derzeher Buiteng'e
woon Gezant en- Ge
volmachtigd Minister 
te Londen, Kamerheer 
in Buitengewonen 
Dienst; en 

Zijne Majesteit de 
Koning van het Ver
eenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannie en 
Ierland en van de Brit-' 
sche Overzeesche Be
zittingen, Keizer van 
Indie: The Right Ho
nourable Sir Edward 
Grey, Baronet van het 
Vereenigd ·Konfokrijk, 
Ridder van de Orde 
van den Kouseband, 
Lid van het Parlement, 
Zijner Majesteits Voor
n~amsten Secretaris 
van Staat voor Buiten
fandsche Zaken ; 

Die, na elkander 
hunne wederzijdsche 
volmachten te hebben 
medegedeeld, welke in 
goeden en behoorlijken · 
vorm zijn bevonden, 
omtrent de volgende 
artikelen zijn overeen~ 
gekomen: 

Art. 1. De Hooge 
Contracteerende Par
tijen vernieuwen bij 
dezen voor een verde
ren termijn van vijf 
jaren, een aanvang ne
mende den 12en .Juli . 
eerstkomende, het_ den 
Hien Februari 1905 te 
Londen geteekend Ver
drag nopens de rege
ling door arbitrage van 
zekere soorten van ge
schillen, welke tus
schen de twee Regee
ringen zot1den kt1nnen 

Hoogst Derzelver Ge- Plenipotentiaries: rijzen. 
volmachtigden: 2. Deze overeen-

Hare Majesteit de : -Her Majesty the . komst zal worden be
Koningin der Neder- Queen of ·the Nether- krachtigd en de akten 
landen: _Jonkheer .Re- lands: Jonkheer Rene van bekrachtiging zt1l
neke de Marees van· ·de Marees van Swin- len zoo spoedig moge-

1915 

deren, Her Envoy Ex
traordiriary·and Minis
ter Plenipotentiary at 
~ondon, . Chamberlain 
Extraordinary; and 

His Majesty the 
King of the United 
Kingdom of Great Bri
tain and Ireland and of 
the British Dominions 
beyond the Seas, Em
peror of India: The 
Right Honour.able Sir 
Edward Grey, a Baro
net of the United King
dom, Knight of the 
1\iost Noble Order of 
the Garter, a Member 
of Parliament, His :Ma
jesty's Principal Se
cretary of State for 
.B'oreign Affairs; 

Who, ·after having 
communicated to each 
other their respective 
full powers, found in 
good and• due form, 
have agreed as follows·: , 

Art. '. The High 
Contracting Parties 
h_ereby renew for a 
further period of five 

. years, dating from the 
12th July next, the 
Convention signed at 
London on the 15th Fe
bruary, 1905, for the 
_settlement .by arbitra
tion of certain classes 
of, questions which 
may arise between the 
two Governments. 

2. The present Con
vention shall be· rati
fied, and the ratificati
ons shall be exchanged 
at ·London as soon as 
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lijk te Londen worden 
uitgewisseld. 

Gedaan in dubbel te 
Lon den, den 25•nMaart_ 
1915. 

possible-. 

Done in duplicate at 
London, the 25th day. 
of March, 1915. 

(L. S.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN." 

(L. S.) E. °GREY. 

16 Juni 1915. BEsLurr, tot wijziging van 
de; visscherijreglementen. (Maat op bot.) 
s. 254. 

WIJ WILHEL1iINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Mei 
1915,. ri0 • 3575, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Oct"o
ber 1908, Staatsblad_ n°. 311), gewijzigd bij de 
wet van 8 Februari 1912 (Staafsblad no. 66), 
op het Waddenzee-visscherijreglement (Ons be
sluit van 23 April 1915, Staatsblad,n°. 206), op 
het Zuiduzee-visscherijreglement (Ons besluit 
van 23 April 1915, Staatsblad n°. 205), op het 
·zuidhollandsche stroomen-visscherijreglement 
(Ons besluit van 26 J uni 1911, Staatsblad n°. 
163), · laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
28 Mei 1913 (&taatsblad n°. 193), op het Zeeuw
sche stroomen-visscherijreglement (Ons besluit 
van 26 Juni 1911, Staatsblad n°. 164), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 11 April 1914 
(Staatsblad n°. 173) en op het Binnenvisscherij
reglement (Ons besluit · van 15 April 1911, 
Staatsblad n•. 119), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 22 Juli 1914 (Staatsblad n°. 327); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 ,Juni 1915, n°. 29); '• 

Gezien het nader r.apport van Onzen. voor
noemden Minister van 14 Juui 1915, n°. 4003, 
afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 24 van het Waddenzee

visscherijreglernent, artikel 19 van het Zuide,·zee
visscherijreglernent, artikel 19 van het Zuid
hollandsche stroornen-visscherijreglement, artikel 
23, lid 5, van het Zeeuwsche stroomen-vissche;•ij

reglernent en artikel 28 van het Binne1wisscherij
reglernent wordt, in plaats van ,,1 Juli 1915", 
gelezen: ,,1 Juli 1916". 

· 2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblacl en van de Staatscourant, w~arin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staat&courant zal worden geplaatst en waar-

an afschrift zal : worden gbzonden aan den 
··Raad. van State. 

's-Gravenhage, den 16den• Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De Min. van Lanclbowo, Nij·verheid en Handel,_ 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 19 Juni 1915.) 

16 Juni 1915. · WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1914. S. 255. 

Bij deze ·wet wordt een artikel verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal-van de 

IXde afdeeling, zoomede het eindcijfer van dit 
hoofdstuk, verhoogd metf 12,348. 

Hi ,fani 1915. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Franciscus Wilhelmus Hubertus Leimaei·ts, · 
geboren te Beesel, provincie Lirnburg, den 
3 Mei 1869, gemeenteveldwachter, wonende 
·te Beese/, provincie Limburg. S. 256. 

Christian Heinrich Theodor Schmalz, gebo
ren te Bohne (Waldeck Pyrrnont) den 29 
December 1871, kooprrian in manufacturen, 
wonende te Scliagen, provincie · Noordhol
land. S. 257. 

Joseph Clemens Weller, geboren te Mettingen 
(Pruisen) den 17 November 1873, koopman, 
wonende te Essen-Ruhr (Pr11isen). S. 258. 

Carl Friedrich Briisewitz, geboren te Star
gard (Pruisen) den 6 Maart 1852, bureau
chef bij de Nederlandsche Oentraal Spoor
weg-Maatschappij, wonende te Utrecht, pro
vincie Uti-echt. S. 259! 

August · i\iaria Hartong,_ ge boren te Vechta 
(Oldenburg) den 1 November 1867, winke
lier, wonende te Zutphen, _provincie Gel
der/and. S. 260. 

Maud Veitch Flockhart, geboren te Mount 
Florida (Schotlancl) den 30 April 1886, 
tijdelijk schrijfster bij de Rijksverzekerings
bank, wonende te Arnsterda,n, pro.vincie 
Noordholland. S. 261. 

Ludwig Cohn, geboren te Salzkotten (Pruisen) 
den 9 Maart 1882, winkelier,. wonende te 
Arnhern, provincie Gelder/and._ S. 262. 

16 J11ni Hll5. WET, tot verhooging van het 
viercle hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1914. S. 263. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

VIIlste afdeeling, zoomede het eindcijfer van 
dit hoofdst_uk verhoogd met f 130;000_. · 
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Hi Juni 1915, WET, houdende eene 'bijzondere 
regeling nopens ontheffing en vrijstelling 
van personeele belasting in verband met 
de in 1914 plaats- gehad hebbende mobili
satie van land- en zeemacht, S, 264. 

W IJ WILHELMINA, ENZ ... doen te w·eten : 
Alzoo Wij iff overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene bijzondere regeling 
te treffen nopens ontheffing en vrijstelling van 
personeele belasting in ·verbarid met dA in 
1914 plaats gebad bebbende mobilisatie van 
land- en zeemacht: 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artilcel. 

Er wordt ambtshalve ontbeffing van den 
aanslag in de personeele belasting verleend ter 
zake van dienstboden, die bij de in 1914 pl0ats 
gebad hebbende mobilisatie van land- en zee
macht onder de wapenen zijn gekomen en ter 
zake van paarden en motorrijtuigen, die .bij 
de mobilisatie kracbtens wettelijk voorschrift 
ten behoeve van de landsverdediging zijn ge
vorderd: een en ander voor zoover daarvoor 
geen andere ·in de plaats zijn genomen. 

Op denzelfden voet wordt ambtshalve ont
beffing van den aanslag in de personeele be
lasting verleend ter zake van motorrijtuigen, 
waarmede de bonders als lid van het Vrij
willig Militair Automobiel Korps bij die mo
bilisatie, onder de wapenen zijn gekomen. 

De ontbeffing wordt verleend over de maan: 
den, die tijdens bet onder de wapenen komen 
of tijdens ,de vordering nog niet waren in
getred·en. 

Voor den duur van de tegenwoordige mo
bilisatie van land- en zeemacbt wordt aan de 
houders van de in het tweede lid bedoelde 
motorrijtuigen, zoolang zij onder de wapenen 
blijven, vrijstelling van personeele belasting 
verleend voor die ~otorrijtuigen, alsmede-voor 
hunne dienstboden, die ;i:ich met.hen onder de 
wapenen bevinden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 16den Juni 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Fi:nancien, 'l'REUR. 

(Uit_qeg._ 3 Juli 1915.) 

16 Juni 1915. WET, houder1de wijziging van 
wetten betreffende den . accijns op bet ge
slacb t. S. 265. 

.Bijl. Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 316, 1-5. 
Hand. idem 1914/15, bladz. 1413, 1414. 
Hand. I• Kamer 1914/15, bladz. 360. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, .. doen te weten :: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben,. 

dat bet wenschelijk is eenige wijzigingen aan 
te brengen in.de ,wetten,betreffende den accijns. 
op het geslacht ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 5 der wet van ]4 Decem-

ber 1844 (Staaf8blad n•. 66) wordt tusschen bet. 
eerste en het tweede lid een nieuw _ lid toege
voegd, luidimde: 

,,Voor door Ons aan te wijzen gemeenten of 
gedeelten Vl\n gemeenten wordt de in het eerste 
lid genoemde. boeveelheid verminderd tot 10, 
kilogram." 

In bet laatste lid van voormeld wetsartikel 
worden de woorden : ,,Zoodanig vervoer kan, 
ech ter" vervangen door de woorden : ,, V ervoer
zonder geleibiljet kan". 

2. In artikel 6- der wet van 2 Januari 1832: 
(Staatsblad n•. 5) wordt onder letter b, het eerste 
gedeelte, beginnende met: ,,Bijaldien _ de aan
geve_r", en eindigende met: ,,tot benadei·lng 
toegestaan", door bet volgende vervangen : 

,,De aangev.er zal bij zijne verklaring moeten · 
opgeven de plaats alwaar het vee, afgezonderd. 
van elk ander vee, kan worden onderzocht. 
Voor de bevoegdheid tot benadering wordt de, 
tijd van vier en twh1tig uren toegestaan." 

In hetzelfde artikel, onder letter G. wordt. 
in plaats van de woorden: ,.door den. Ont
vanger of door eenigen anderen tegenwoordig
zijnden beambte der administratie onvoldoende
wordt geoordeeld, zullen deze, hetzij gezamen
lijk, hetzij afzonderlijk," het volgende gelezen a 
,,door een beambte der administratie onvol
doende wordt geoordeeld, zal deze". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 16den Junj;_ 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uit_qeg. 3 Juni 1915.) 

16 Juni 1915. WE'l', tot 'verhooging van het, 
maximum-bedrag, toegestaan bij de wet 
van 10 November 1900 (Staatsblad n•. 184), 
tot voorziening in de behoefte aan kasgeld 
van bet Internationaal Bureau van het Hof 
van Arbitra~e. S .. :l66. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het maximum-bedrag 
der loopende- voorschotten, toegestaan bij de 
wet van 10 November 1900 (Staatsblad n•. 184), 
tot voorziening in de behoefte aan kasgeld van 
het Internationaal Bureau, bedoeld in artikel 22 
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van bet. Jiij de wet van 9 April· l900 (Stqat{Jblad 
n°. 54) ·bekrachtigd verdrag, te. verhoogen;. 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De eerste alinea van het eenig artikel van de 
wet van den lOden November 1900 (Staatsblad 
n°. 184) wordt gelezen als volgt: 

Onze Minister van Financien is bevoegd 
doorloopend ~oorschotten nit 's Rijks Schatkist 
te verleenen, ten behoeve van het te ·•s Graven
,;age gevestigde Internationaal Bureau, bedoeld 
in artikel 22 van het bij de wet van 9 April 
1900 (Staatsblad n°. 54) bekrachtigd verdrag 
voor de vreedzame beslechting van internatio
-nale geschillen. Het gezamenlijk bedrag der 
loopende voorschotten mag de som van honderd 
1Jijftig duizend _qulden niet te boven gaan. 

Lasten en,bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage; den 16den Juni 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van ltinanden, TREUB. 

· De Minister 11an Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

-(Uitgeg. 30 Juni 1915.) 

16 Juni 1915. WET, houdeilde algemeene be
palingen ten aanzien van de kwade posten 
en de onverbaalbare kosten van vervolging, 
in zake de directe belastingen. S. 267. 

Bijl; Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 324, 1-6. 
Hand. idern 1914/15, bladz. 1437. 
Hand. 1• Kamer 1914/15, bladz. 360. 
WIJWILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

· Alzoci Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is algemeene bepalingen 
vast te stellen ten aanzien van de kwade posten 
en de onverhaalbare kosten van vervoiging, in 
zake de directe belastingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De verminderingen, ontheflingen en 

, oninbare posten in zake de directe belastingen 
worden, onverschillig welk belastingjaar zij 
betreffen, met inbegrip van ·ane opcenten,. in 
mindering gebracht van de ontvapgsten over 
het jaar, waarin het bevelschrift is. opg-emaakt. 

Na aanzuivering der kohieren van een be
lastingjaar wordt voor iedere provincie en ge
ni.eente het aandeel barer opcenten in de voor
melde kwade posten opgemaakt, en wordt bet 
bedrag van dat aandeel in 's Rijks Scbatkist 
teruggestort. 
, 2. De bevelscbriften wegens onyerhaalbare 

ko~ten van vervolging in zake de directe be
lastingen worden aangewezen' op de _Staatsbe-

g-rooting voor bet . d_ienstjaar:, waa'rin zij zijn 
opge~aakt. · 

·a. Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getreden met 1 Mei 1915. 

De wetten van 29 Juli 1848 (Staatsblad n°. 32) 
en 18 September 1852 (Staatsbla_d n°. 177) 
worden gerekend met dat tijd&tip te zijn ver
vallen. 

Lasten e:Q bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 16den Juni 

1915. 
WILHEL:i\'IIN A. 

De Minis/er van Finqncii!n, TREvB. 
(Uitgeq. 3 Juli 1915.) 

16 Juni 1915. WET, houdende bekrachtiging 
van den onderhandscben verkoop van een 
stuk Staatsbouwterrein ten Noorden van 
het Prins Hendrikkanaal te Katwijk aan Zee 
aan de Katwijksche Bouwvereeniging te 
Katwi,jk. S. 268. 

16 Juni 1915. WET, tot overbrengin'g bij het 
Hoogbeemraads_chap van de Hondsbossche 
en Duinen tot Petten van .het bebeer over 
een gedeelte der Rijksduinen in den zee
reep onder de ge'meente Schoorl en van het 
onderboud van de duinbeplanting op deze 
oppervlakte, voor zoover dat teri laste van 
bet Rijk is ingevolge het Koninklijk besluit 
van 27 Mei 1876 (S.taatsblad n°. 109). S. 269. 

16 Juni 1915. WET, boudende verhooging 
van het negende boofdstuk der Staatsbe
grooting voor 1914. S. 270. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver 
boogd. · 

Tengevolge biervan wordt bet totaal van de 
VIde afdeeling en bet eindcijfer van dat boofd
stuk verhoogd met/ 560,000. 

16 Jimi 1915. WET,. tot verklaring van het 
algemeen nut der onteiger.iing van eigen
.dommen in· de gemeente Oude :l'onge, noo
dig voor den aanleg van ·een afsluitdam 
met keersluis in het havenkanaal aldaar. 
s. 271. 

16 Juni 1915. vVET, tot toekenning van een 
renteloos voorschot nit 's Rijks scbatkist 
ten beb9eve van den aanleg van een spoor
weg van Oostvoor"!e naar Roc7€anje. S. ~72. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat het wenscbelijk is, den aanleg te bevor, 
deren van een spoorweg van Oostvoorne naar 
Rockanje; 

I 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist .wordt een 

renteloos voorschot bescbikbaar· gesteid ten 
bedrage van twee vijfden der kosten van aan
leg, doch tot geen hooger bedrag dan f 52,000, 
ten behoeve van een spoorweg van Oos/voorne 
naar Rockanje. · 

2. Het in artikel I genoemde rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons· 
of krachtens Onze ·machtiging te stellen, toe
gekend aan den concessionaris voor den aan
leg ·van den aldaar genoemden spoorweg, doch 
niet dan nadat door belanghebbenden bij dien 
aanleg daarvoor, ten• genoegen van Onzen 
Minister van Waterstaat, voldoende onder
stenning zal zijn verleend, ond~r·geene andere 
voorwaarden dan waarop de goedkeuring van 
genoemden Minister zal zijn verkregen. 

LastAn en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Juni 

'Hll5. 
WILHELMINA. 

De, Minister van Waterstaat, ·c. LELY. 

(Uitgeg. 30 Juni 1915.) 

16 Juni 1915. WET, tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van spoorweglijnen van Ter Apel over 
Winschoten naar Delfzijl en van Blifjham 
naar Bellin,qwolde. S. 273. 

16 Juni 1915. WET, houdende vaststelling 
van bet slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Cura~ao over 
het dienstjaar 1912. S. 274. · 

Het slot der -rekening van de koloniale· uit
gaven en ontvangsten voor Curaqao over bet 
dienstj°aar 1912 wordt vastgesteld _als volgt :. 
1 De uitgaven bebben bedragen f 1,149,56~.805• 

De ontvangsten hebben bedragen/724,657.626• 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
alzoo f 424,912.1_8. 

17 Juni· 1915. :MrSSIVE van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche zaken, 
betreffende vrijstelling en ontheffing. van 
militiedienst. · · 

Tengevolge ;van_ de mobilisatie-opro~ping 
Vl),n 31- Juli 1914 hebben onderscbeidene militie
plichtigen, die in het genot waren van vrijstel
ling van den dienst, zicb onder de wapenen 
begeven. Sommigen deden dit nit vaderlands
liefde. Ten aanzien van anderen moet de op
komst worden toegeschreven aan eene onjuiste 

·meening omtrent bunne dienstverplichtingen. 

1915. 

Bif de korpsen is bij de opkomst van derge
lijke personen op verschillende wijze gebandeldi 

Aan enkele personen is te kennen gegeven, 
dat zij tot opkomst niet · verplicbt waren en 
deze zijn· dan ook voor het meerendeel naar 

'buis teruggekeerd; Anderen zijn onder de 
wapenen gehouden en na eenigen tijd toen 
ontdekt werd, dat eene vergissing in bet spel 
was, weggezonden. Weer anderen zijn gebleven 
en zijn nog bij de .korpsen aanwezig. 

Telkens blijkt opnieuw van dergelijke ge: 
vallen. Zij v'eroorzaken onregelmatigbeden in 
de stamboeken en brengen ook moeilijkheden 
met zich ten aanzien van de verantwoording 
van de kosten, welke nit bet verblijf in werke . 
lijken dienst zijn voortgevloeid of nog voort
vloeien. 

De vele beslommeringen .van alle militaire
autoriteiten bij .de mobilisatie maken bet 
althans voor een deel.vergeeflijk, dat niet .aller· 
wege is · gebandeld zooals het moet. 

Met den Minister. van Oorlog was ik van 
gevoelen, dat een regelmatige toestand zou 
kunnen verkregen worden, indien d~ bij Kon. 
besluit verleende vrijstellingen van de onver
plicbt in werkelijken dienst gekomen militie
plicbtigen alsnog buiten werking werden ge
steld voor den tijq., dien zij tijdens den duu:r van 
de vrijstelling .onci.er de wapenen bebben door
gebracht of alsnog vrijwillig zullen .door-
brengen. . 

Het kwam tevens wenschelijk voor, betzelfde 
te doen plaats vinden ten aanzien van krach
tens de vroegere wet verleende ontbeffing van 
den werkelijken _dienst, daar een geval van 
opkomst en onder. de wapenen blijven als bier- · 
boven geschetst zicb ook heeft voorgedaan 
met iemand, -die verkeercle in het genot van 
zoodanige ontbeffing, welke was verleend voor 
bet nog onvervuld gedeelte van zijnen diensttijd. 

. Dienovereenkomstig heeft. de Koningin op 
voordracht van geno.emden Minister en mij 
bij besluit van 2 Juni jl., _no. 40 bepaald, dat 

· de door Hare Majesteit krachtens de thans 
vervallen Militiewet 1901 verleende ontbeffingen 
van den werkelijken dienst en de door Hare 
Majesteit ingevolge de Militiewet (Staatsblad 
1912, n°. 21) verleende vrijstellingen van den 
diepst van de onverplicht in werkelijken clienst 
gekomen niilitieplicbtigen buiten ·werking wor
den gesteld voor den tijd, dien zij tijdens den 
duur van de ontbeffing of vi-ijstelling onder de 
~apenen bebben doorgebracht of alsnog vrij
willig zullen doorbrengen. 

cw. v. d. B. A.) 

21 
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18 Juni 1916. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van hot Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
s. 276.· 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Ome1en Minister van 

Waterstaat van 30 April 1916, n•. 232, afdee
ling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 van de wet van 9 April 
1876 (Staatsblad no. 67), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 J uni 1916, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Juni 1916, n°. 249, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgcvonden en verstaan: 
Artikel 79 van het· Algemeen .Reglement 

Vervoer 1901, vastgesteld bij Ons besluit van 
4 J anuari 1901, (Staatsblad n°. 20), laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Ons bcsluit van 
1 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 341), te wtjzi• 
gen en te lezen als volgt : 

Artikel 79. 
,, Verkeer met het bttitenland. 

,, Voor het vervoer van reizigers en goederen 
van of naar het buitenland kunnen door den 
Minister van Waterstaat van dit reglement 
afwijkende bepalingen worden toegelaten." 

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 18den Juni l!J16. 
WILHELMINA. 

JJe Minister van Waterstaat, C. LELY. 
(1Jitgeg. 3 Juli 1916.) 

18 Juni 1916. BESLUIT, betreffende vrijdom 
van invoerrecbt voor boutgeest, voor uit 
houtgeest bereide of daarmede vermengde 
vloeistoffen en voor vaste stoffen die bout
geest bevatten. S. 276. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 26 M.ei 1916, n•._104, Accijnzen; 
Gezien artikel 4 der wet van 30 December 

1910 (Staatsblad n°. 377), houdende bepalingen 
omtrent het belasten van houtgeest; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
.8 Jil.ni 1916, no. 26); 

G~let op het nader rapport van Onzen voor
noerpden Minister van 14 Juni 1916, n°. 116, 
Acc~'jnzen ; . · . 

ebben goedgevonden en verstaan : .· 
A t. 1. Er wordt vrijdom verleend van 

invoerrecht voor houtgeest en alle daaruit be• 

reide of daarmede vermengde vloeistoffen en 
alle vaste stoffen die boutgeest bevatten: 

a. bestemd mn te dienen als mengmiddel 
voor andere goederen waarvoor vrijd<im van 
accijns of invoerrecht wordt genoten; 

b. benoodigd als hulpmiddel bij de werk
zaambeden in fabriekel\ · of trafieken ; 

c. benoodigd in fabrieken of trafieken, waar
in de houtgeest zoodanige bewerking onder
gaat, dat hij uit het daarbij verkregen product 
niet weder is af te scheiden. 

De voorzieningen, noodig tot wering van 
misbr.uik van den sub a bedoelden vrijdom 
worden vastgesteld do6r Onzen Minister van 
J!'inancien ; ten aanzien vari den sub b en e 

bedoelden vrijdom zijn van toepassing de be
palingen, vervat in de artikelen 3 tot en met-
11 van Ons besluit van 11 Augustus 1908 
(Staafsblad n°. 284) of de bepalingen die in 
bijzondere gevallen door Onzen Minister van 
Financien zullen worden vastgesteld. 

2. Ons besluit van 10 Augustus 1910 (Staats• 
blo.d no. 254) blijft ook verder alleen van kracht, 
voor zoover · de daarin bedoelde stoffen niet 
uit houtgeest bereid _of daarmede vermengd 
zijn. Artikel 39 van Ons besluit van 30 No
vember 1908 (Staatsblad n°. 346) blijft ook ver
der alleen van krach t voor vernissen en der
gelijke niet tot inwendig gebruik bestemde 
vloeistoffen die buitenslands niet met bout
geest zijn bereid. 

Het tegenwoordig besluit brengt geen ver· 
andering in de geldigheid van bestaande vrij
dommen en vergunningen. 

3. Onze besluiten van 24 Januari 1911 (Staats
blad n•. 35), 30 Mei 1911 (SttJ.atsblad n°. 137) en 
6 Juni 1912 (Staatsbladn°. 183) zijn ingetrokken. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Sfaats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal ·worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den ,Juni Hll6. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 3 Juli 1915.) 

18 Juni 1915. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, waar uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat aan den rechtsvoorganger van appel
lante wel vergunning is verleend voor het 
plaatsen van een stoomwerktuig in zijne 
branderij, maar dat nimmer vergunning is 
verleend voor het oprichten van de bran
derij zelve, ook niet nieuwe voorwaarden 
door Burg. en Weth. aan de niet bestaande 
vergunning kunnen worden verbonden. 
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- WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N aamlooze Vennootscha p · Delftsche Distil
leerderij en Roomgistfabriek, voorheen VLEK 
& C0 • te Delft, tegen het besluit van Burge
meester en Wethouders dier gemeente van 
10 Februari 1914, waarbij aan de app;llante 
voor hare branderij : ,,De Verkeerde Wereld" 
aan de Brabantsche Turfmarkt no. 15, kadas
traal bekend Sectie D. n°. 1488, krachtens 
artikel 17 der Hinderwet nieuwe voorwaardeii 
zijn opgelegd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juni 1915, n°. 111; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 15 Juni 
1915, n°. 386 H, Afd. Arbeid; 

Overwegende : dat de nieuwe voorwaarden 
waartegen bij ·'de appelleerende Naamlooze 
Vennootschap bezwaren bestaan, door Burge
meester en Wethouders van Delft bij hun 
besluit van 10 Februari 1914 zijn toegevoegd 
aan eene vergunning, die in 1874 zou zijn 
verleend voor het oprichten eener branderij 
aan den rechtsvoorganger van de appellante ·; 

dat evenwel uit de overgelegde stukken blijkt 
dat aan dien rechtsvoorganger wel bij besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 14 April 1874 vergunning is verleend 
voor het plaatsen van een stoon:iwerktuig in 
zijne branderij, maar dat nimmer vergunning 
is .verleend vo_or het oprichten van _de branderij 
zelve; 

dat, nu g·een vergunning is verleend voor 
het oprichten der branderij in het besluit van 
Burgemeester en W ethouders bedoeld, ook niet 
nieuwe voorwaarden aan de niet· bestaande ver
gunning kunnen worden verbonden, en het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Delft reeds uit dezen hoofde moet worden 
vernietigd ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgeyonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Delft, waarbij aan de Naam. 
looze Vennootschap Delftsohe Distilleerderij en 
Roomgistfabriek, voorheen VLEK & C0 • te Delft, 
voor hare branderij ,,De Verkeerde Wereld" 
aan de Brabantsche Turfmarkt n°. 15, kadas
traal bekend Sectie D. n°. 1488, nieuwe voor
waarden zijn opgelegd, te vernietigen. 

Onze .Minister .van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast enz. 

(W. v. d. B. A.) 

19 Juni 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van electrische zaklantaarns, van 
onderdeelen en grondstojfen tot het vervaar
digen daarvan. S. 277. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het, in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van electrische 
zaklantaarns, van onderdeelen en grondstoffen 
tot het vervaardigen daarvan te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordraoht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 11 Juni 1915, Kabinet, 
Litt .. Q72 ; . 

Den Raad van· State gehoord (advies van 
15 Juni 1915, no. 11) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 J uni 1915, Kabinet, 
Litt. M76 ; 

Hebb eh goedgevonden en verstaan te bepalen: 

1 Eenig artikel,. 
De uitvoer· van eleotrische zaklantaarns, van 

onderde.elen ·en grondstoffen -tot het vervaar
digen daarvan, is verboden van den dag der 
afkondiging van dit Besluit. · 

Wij behoudens Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Finanoien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l\Jden Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
· De Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 19 Juni 1915.) 

19 Juni 1915. WET, tot het verleenen van uit
stel van betaling van de bijdmgen voor 
inkoop ~an pensioen van v66r 1 Juli 1912 
in zijdelingschen Staatsdienst doorgebrach
ten diensttijd. S. 278. 

.:· ,Bijl. Hand. 2° Kamer 1914/15, n°. 337, 1-5. 
Hand. id,. 1914/15, bladz. 1438. 
Bijl. l• Kamer 1914/15, n°. 337. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 411. 
Wu WILHELMINA, !!:NZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de inhouding van de 
bijdragen voor inkoop vo0r pensioen van v66r 
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1 Juli 1912 in zijdelingschen Staatsdienst door
gebrachten · diemttijd op de jaarwedde, het 
pensioen of het wachtgeld der betrokken bur
gerlijke ambtenaren of oud-burgerlijke ambte
m\.ren met h'et oog ·op ·de tijdsomstandiglieden 
uit te stelien of te schorsen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raail van State, enz, 
Art. 1. Van de op grond van art, 5, j0 • arti

kel 4 ·der· Pensioenwet voor zijdelingschen 
Staatsdienst l!l12 verschuldigde pensioensbij
.dragen, .die niet op. den voet van het tweede 
lid van art. 6 dier wet verrekend kunnen wor
.-den, wordt de in dat lid vciorgeschreven inhou
.dicg tcit een door Ons te bepalen tijdstip uit-
0gesteld of geschorst. 

2. Eene inhouding die op· grond van arti
"kel 1 wordt uitgesteld, geschiedt van het aan 
het slot van dat artikel bedoelde tijdstip af op 

. den in het eerste lid van art. 6 "der Pensioen
wet voor zijdelingschen Staatsdienst 1912 voor-

0geschreven voet. 
Bij schorsing van eene inhouding op grond 

-van artikei 1 geschiedt de ·inhouding van ·het 
~nog verschuidigde dee! der pensioensbijdragen 
·van het in het eerste lid bedoelde tijdstip af 
·,,binnen den tijd binnen welken zij zou geschie
-den, wanneer ·de geheele bijdrage op den voet 
van het eerste lid werd ingehciuden. 

3. Deze wet is niet van toepassing teI]. op
zichte van de in artikel 1 bedoelde pensioens
bijdragen der ambtenaren en oud-ambtenaren 

. die hun verlangen hiertoe aan het hoofd van 
het Departement, waaronder·zij werkzaam zijn, 
respectievelijk aan Onzen Minister van Fi
nancien schriftelijk te kennen geven. 

4.· Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getreden met 1 J anuari 1915. 
· Lasten en bevelen, enz. 

,Gegeven te 's-Gravenhage, den 19 Juni 1915. 
WILHELMI:NA. 

JJe Minister van Financien,· TREUB. 
(Uitgeg. 9 Juli 1915.) 

·19 Juni 1915. WET, houdende wijziging van 
het in_voerrecht · op sinaasappelen, manda
rijnen, citroenen en bananen en op oud
heden .. S. 279. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. · .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nadere bep·alingen vast 
te stellen mii"t betrekking tot de belasting bij 
invoer verschuldigd van sinaasappeien:, manda

: rlJ1i"~ii citroenen en bananen en van oudheden; 
":'''ziii:,\J'het, dat Wij, den Raad va~ State, enz. 
=·:• . .A'.~t. ·~t't. In de tabel, vastgesteld bif artikel 
'i'yaif'"' ;;;i;"vim 15 Augustus 1862 (Staatsblad 

'·'.[1; 

n°. 170) en bij latere wetten gewijzigd, .wordt 
aan den post: ,,Vruchten, alle versche of ge
droogde boomvruchten, niet afzonderlijk be
last" toegevoegd de volgende 

.BIJZONDERE. BEP .A.LING. 

Onder dezen post· zijn.niet begrepen versche 
sinaasappelen, mandarijnen,· citroenen -en ba
nanen. 

2. lo artikel 6 der voormelde wet wordt 
tusschen letter i en de laatste zinsnede het 
volgende ingevoegd : 

j. oudheden, waaronder worden verstaan 
voorwerpen of deelen van voorwerpen, waarvs.n 
door of . namens den invcierder wordt aange
toond dat zij ouder zijn dan zeventig jaren. 
Deze vrijdom kan alleen verleend- worden, voor 
zoover de voorwerpen ten irivoer worden aaµ
gegeven op daarvoor door Ons aan te wijzen 
kantoren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven .te 's-Gravenhage, den 19 J uni 1915. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiiin, · · TREUB. 

(Vitgeg. 3 Ju/i .. 1915.) 

19 Juni 1915. WET, tot herziening der tabel 
van verdeeling. der .gemeenten in klassen, 
behoorende bij de wet op de personeele 
belasting. S. 280. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1914/15, 11°. 263, 1-12. 
Hand, .. id. 1914/15 . 
Bijl. l • Kawir 1914/15, n°. 263. 
Hand,. id. 1914il5, bladz. 413. 
WrJ WILHELMINA ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de tabel van verdeeling 
der gemeenten in · klassen, behoorende bij de 
wet op de personeele belasting, te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den· Raad van State, enz. 
Art. 1. In de tabel, bedoeld bij artikel 5 

der wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), 
welke tabel laatstelijk werd gewijzigd bij arti
kel 15 der wet van 81 Decemoer. 1913 (Staati
blad no. 469), worden de wijzigingen gebracht, 

· aangegeven in het bij deze wet gevoegde over-
. zicht. · 

2. Ten aanzien ·van gemeenten of gedeelten 
van gemeerit_en welke door deze wet in eene 
lagere klasse worden gerangscihikt, blijft voor 

· de toepassing der wet tot regelilig van het lager 
· onderwijs ten aanzien van de tegenwoordige 
titularissen de classifi.eatie van kracht, zooals 
die voor het in werking treden van deze wet 
gold. . 

3. Deze wet treed_t in werking op 1 J anuari 
1916. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Juni 

1915. 
WILHELMINA 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitge,q. 13 Juli 1915.) 

TABEL 

zooals zij voor de hieronder genoemde ge
meenten zal luiden. (1) 

P~OVINOIE NOORDBRABANT. 
'·4e Klasse: 's Hertogenbosch, 
5e Klasse: Breda. Tilburg (stad). . 
6e Klasse: Eindhoven. Halsteren (nabij Bergen 

op Zoom). 's Hertogenbosch (Orthen). Oss 
(lcom). Princenhage (nabij Breda). Teteringen 
(Terheijdensohe Hoek, Zandberg en Tetering
sche Dijk). TilbU:rg (naaste omgeving der stad). 

7e Klasse : Baardwijk. Dinteloord en Prinsland 
(koin Dinteloord). Gestel en Blaarthem (het 

, deel grenzende aan Eindhoven). Loon op Zand 
(een gedeelte van Kaatsheuv'el). Oss (overig 
deel). Oudenbosch. · Princenhage (kom en 
_nabij Ginneken). Stratum (71,et deel grenzende 
aan Eindhoven). · Strijp (het deeZ. grenzende 
aan Eindhoven). Tilburg (overig deel). Tongelre 
(het deel grenzende aan Eindhoven). de Werken 
en Sleeuwijk (kom). Willemstad (stad). 
Woensel (het deel grenzende aan Eindhoven). 

.se Klasse: ·Beek en Donk (kommen). Deurne 
en Liesel (kom Deurne). Dinteloord en Prins~ 
land (overig· deel). Gernert (kom). · Gestel en 
Blaarthem. (Kerkstraat en omgeving). Grave. 
Halstere~ (overig deel). Loon op Zand 
(overig deel). St. Oedenrode (kom). Oud en 
Nieuw Gastel. Princenhage (overig deel). 
Schijndel (kom en naaste omgeving). Stratum 
( overig deel). Strijp ( overig deel, voor zoover 
niet vallende' in de 9de klasse). · Teteringen 
( dorp ). Tongelre ( overig deel, voor ~oover niet 
vallende in de 9de klasse) . . Uden (lcom). Vrij-· 
hoeve Capelle." de Werken en Sleeuwijk 
(de Kil). Willemstad (overig deel). Woens
drecht (westelijk deel). · Woens~l (overig deel, 
voor zoover niet vailende in de 9de klasse). 

9e Klasse: Beek en Donk (overig deel). ·Deurne 
en Liesel (overig deel). Gernert (overig deel). 
Gestel en Blaa~them (oi·erig deel). St. Oeden
rode ( overig deel). Schijndel ( overig deel). 
Strijp ( W elschap en omgeving). ·Teteringen 

(1) De in Staatsblad n°. 280 voorkomende 
tabel, waarin de rangschikking van gemeent~n 
is opgenomen, zooals deze vastreste_ld w_as.v~or 
de wet van 19 Julli 1915, S. 280, 1s hrnr met 
opgenomen. 

(overig deel). Tongelre (Dorp, Kol en Urlc
hoven). 'uden (overig .deel). De We~ken en 
Sleeuwijk ( overig deel). W oensdrecht ( oostelij k 
deel). Woensel (Acht, Eckart en Vlokhoven). 

PROVINOIE GELDERLAND. 

30 Klasse: Nijmegen (kom). 
4e J{lasse: Nijmegen (buitenwijken). · 
5e Klasse: Nijmegen (Rees, :Neerbosch en 

Hatert). Wageningen (stad). 
6• Klasse: Apeldoorn (kom van de hoofdafdee

ling Apeldoorn). Bergh ('s Heerenberg en 
Lengel - gedeeltelijk). Stad-Dootinchem. 
Elst (de Praets). Winterswijk (dorp). 

70 Kla..sse ·: Aalten (kom). Ambt-Doetinchem 
"(2 deelen nabij Stad-Doetinchem en Nieuw
Gaanderen). Gendringen (Gendringen, de Pol, 
Oer, Ulft, en Voorst - gedeeltelijlc). Groes
beek (Berg en Dctl en kom). Huisscn (kom). 
Nijkerk (kom). Nijmegen (overig deel). Wisch 
(Terborg! en Silvolde). 

se Klasse: Aalten (overig deel). Bergh (Stok
kum, Zeddam, Braamt en Vinlcwijk). Borculo 
(kom), A~bt-Doetinchem (Oosselt en Oud
Gaanderen). Elst (behalve de Praets). Groenlo. 
Groesbeck (Steklcenberg). Hattem. Hengelo 
(kom). Huissen (over·ig deel). Lichtenvoorde 
(kom). Millingen. Needc (kom). Nijkerk 
(overig· deel). Steenderen (dorpen Steenderen, 
Bronlchorst en Toldijk). Wageningen (overig 
deel). Winterswijk (overig deel). Wisch (lcom 
Varsseveld). 

9e Klasse: Apeldoorn (averig deel). Bergh 
( overig deel). Borculo ( overig deel). Am bt
doetinchem ( overig de_el). Gendringen ( overig 
deel). Groesbeek ( overig deel). Hcngelo 
(overig deel). Lichtenvoorde (overig deel).' 
Neede (overig deel). Steenderen .(overig deel). 
Wisch ( overig deel). 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND. 
4e ·Klasse: Gorinchem (lcom). Vlaardingen. 
5e Klasse: Gorinchem (overig deel). Hellevoet

sluis. Leerdam. Schiebroek. 
6• Klasse : Alblasserdam. Helvoet. (Nieuw) 

(kom). Hillegom. Lisse. Ridderkerk. Sas
senheim. Waddinxveen. 

7e Klasse: A~eide. Bleiswijk. Helvoet (Nieuw) 
(overig deel), Nieuwenhoorn (Vlotbrug en 
Oostdijk). 'i>uttershoek. Vianen. 

S• Klasse: Nieuwenhoorn (overig deel). 

PROVINOIE NOORD-HOLLAND. 
2• Klasse : Sloten (Sloterdijlc, Bciarsjes en Over

toom met tusschenliggende stadsbebouwing). 
3e Klasse : Bussum. Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude (in de oniniddellijke omgeving 

__ j 
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van Haarlem). Heemstede · (noordelijk deel); 
Schoten (zuidelijk deel). Velsen (IJmuiden). 

4• Klasse: Heilo (Alkmaarsch gedeelte). Naar
den (buiten de vesting). Zaandam (met uitzon
dering van het Kalf en het gedeelte gelegen · in 
polder 111). 

5• Klasse: Bloemendaal (behalve Vogelenzang). 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Halfweg). 
Heemstede (midden-gedeelte). Helder (Helder 
en 'Nieuwediep). Laren. Nieuwer-Amstel 
(benoorden de Kalfjeslaan). Schoten (overig 
deel). Velsen (overig deel). Wormerveer (met 
uitzondering van het buurtschap W estknollen
dam ). Zaandam (overig deel). 

6• Klasse : Assendelft (Stationsbuurt). Bergen. 
Blaricum. Bloemendaal ( Vogelenzang). Heem
stede (zuidelijk deel). Naarden (vesting). 
Nieuwer-Amstel (overig deel). · .Ransdorp 
(Sohellingwoude). Slaten (overig deel) .. Wees
perkarspel. Wormer. Wormerveer (overig 
deel). Zandvoort. 

7• Klasse: Anna Paulowna. Assendelft (overig 
deel). Castricum. Egmond aan Zee. Haar
lemmerliede en Spaarnwoude (overig deel). 
Heemskerk. Heerhugowaard. Heilo (overig 
deel). Koed.ijk. Nederhorst den Berg. Rans
dorp ( overig deel). Schoorl. Terschelling 
(West-Tersohelling). Texel (Burg). Warmen
huizen. 

S• Klasse : Helder ( overig deel). Terschelling 
(Oost.'Tersohelling). Texel (overig deel). 

PROVINCIE ZEELAND. 
S• Klasse: Breskens (kom). 
9• Klasse : Breskens (overig deel). 

PROVINCIE UTRECHT. 
3• Klasse: Baarn (lcom). Zeist (kom). 
4• Klasse: Amersfoort (stad). Hoogland (nabij 

Amersfoort). Leusden (nabij Amersfoort). 
6• Klasse: Bunschoten (Spakenburg). 
7• Klasse: Bunschoten (overig deel). Maartens

dijk. Zeist ( overig deel). 
S• Klasse : Aniersfoort ( overig deel). Baarn 

(overig deel). Hoogland (overig deel). Leusden 
( overig ,J,eel). 

PROVINCIE. FRIESLAND. 

6• Klasse : Dokkum. 
7• Klasse: Oostdongeradeel (nabij Dolckum).] 
8• Klasse: Oostdongeradeel (overig deel). ::_~ 

PROVINCIE OVERIJSEL. 
5• Klasse: Almelo (kom). 
6• Klasse: Almelo (naaste omgeving der kom). 

IJsselmuiden (kom). Oldenzaal. Zwoller
kerspel ( bij Zwolle ). 

·7• Klasse: Denekamp (dorp en omgeving). 
Diepenveen (bij Deventer). Raalte (kom). 
Wijhe (kom). 

S• Klasse :· Almelo (overig deel). Diepenveen 
(overig deel) . . Heino. Holten. IJsselmuiden 
(overig deel). Ootmarsum. Raalte (overig 
deel). Wie;rden (dorp en omgeving en· nabij 
Nijverdal). Wijhe (overig deel behalve Marle). 
Zwollerkerspel (overig deel). 

9• J(lasse: Denekamp (overig deel). Wierden 
(overig deel). Wijhe (Marle). , 

PROVINCIE .GRONINGEN. 

2• Klasse: Groningen (stad). 
4e Klasse: Groningen (Helpman). 

. 5• ]Gasse: Winschoten (kom). 
6• Klasse : Appingedam (kom). Delfzijl (kom). 

Hoogezand (kom, Martenshoek en Foxhol). · 
Oude Pekela. Slochte_ren (Foxharn): Win
schoten ( overig deel, voor zoover niet vallende 
in de 7de klasse). 

7• Klass~: Hoogezand (overig deel). Nieu:we 
Pekela. Onstwedde (Stadslcanaal en Mussel
lcanaal). Winschoten (noordelijlc en oostelijlc 
deel). 

8• Klasse: Appingedam (overig deel). Delfzijl 
· (overig deel). Onstwedde (overig deel). Sloch
teren (_overig deel). 

PROVINCIE DRENTHE. 

5• Klasse: Meppel (lcom). 
6• Klasse: Assen (lcom). 
7• Klasse: Anlo (Eexterveensih lcanaal en A1i

nerveensohlcanaal). Assen ( overig d_eel). Coe
vorden (stad). Gasselte (Gasselternijveensohe
mond). Gieten (Bareveld en Nie1iwediep). 
Meppel ( overig deel). 

8• Klasse: Anlo (overig deel). Beilen (dorp en 
de Paltz). Eelde. Emmen (lcom, Klazinaveen, 
Barger-Oosterveen, Barger-Ooinpaso., Nieuw
Weerdinge, Nieuw-Amsterdam, Emmer-Oom
pascuu:,,,,, .1vlunsterscheveld, Emmer-Erfschei
denveen). Gasselte (overig deel). Gieten 
(overig deel). Roden (kom en Nietap). Smilde. 
Zuidlaren (kom). 

ge Klasse: Beilen (overig _deel). Coevorden 
(overig deel). Emmen (overig deel). Roden 
(overig deel). · Zuidlaren (overig deel). 

PROV1INCIE LIMBURG. 
5• Klasse: Heerle_n (lcom Zuid). 
6• Klasse: Eijgelshoven. Heerlen (lcom Noord). 

Kerkrade (Kerlcrade, Holz, Ohevremont en 
Spelcholzerheide). Roermond (lcom). Venlo 
( stad met het stadsgedeelte van den _Bantuin ). 

7• Klasse: Heerlen (overig deel). Hoensbroek. 
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I{erkrade ( overig deel). l\faasniel (kom en 
naaste omgeving). Melick en Herkenbosch 
{het gedeelte grenzende aan Roermond). Nieu
wenhagen. Roermond (gelegen zoowel ten 
oosten van de Maas als van de Roer). Schaes
berg. Sittard (stad). Venlo (Fort St. J.Ylichiel). 
Weert (kom). 

8• Klasse : Amstenrade. ·Brunssum. Geleen. 
Horst (kom). Nuth. Oirsbeek (hehalve Doen, 
ra.de). Roermond (ovei-ig deel). Schinnen. 
Sittard (overig deel). Venlo (overig deel). 

9• Klasse: Horn. Horst (overig. deel). l\faasniel 
( overig deel). Melick en Herkenbosch ( overig 
deel). Oirsbeek (Doenrade). Weert (overigdeel). 

19 Juni 1915. WET, tot wijziging van de Vei
ligheidswet. S. 281. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 144, 1-11. 
Hand. id. 1914/15, bl<idz, '1415-1421, 

1423-1436. 
Bijl. 1° Kamer 1914/15, n°. 144, 1---3. 
Tland. id. 1914/1915, bT.adz. 411. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Veiligheidswet (wet van. 2_0 Juli 1895, 
Staatsblad n°. 137, gewijzigd door de wet van 
1 Juli 1909, StaatsbT.ad n°. 245) behoort te 
worden gewijzigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel I der Veiligheidswet wordt 

.onder 1°. in plaats van ,,een en ander voor zoo
ver aldaar een krachtwerktuig of een .oven 
wordt gebezigd of tien of meer personen -plegen 
te verblijven" gelezen : 

,,een en ander vcior zoover aldaar een kracht
werktuig of een oven wordt gebezigd of vijf of 
meer personen plegen te verblijven." 

Onder 2°. wordt in plaats van ,.vlasbraak
hokken en zwingelketen ;" gelezen: ,.besloten 
ruimten, waar in of voor eenig bedrijf vlas pleegt 
te worden gebraakt of gezwingeld ;". 
' De punt aan het slot van het. artikel wordt 
vervangen door eene kommapunt en aan het 
artikel wordt een nieuw nummer toegevoegd,' 
luidende: 

,,4°. bemalingsinrichtingen." 
Art. II. In artikel 3 der · Veiligheidswet 

worden onder 3°. de woorden ,,eischen, voor 
fabrieken en wer)<:plaatsen, op ·te richten na 
het in werking treden van deze wet, gesteld" 
vervangen door: ,,voorschriften, gegeven". 

Art. III. In artikel 6 der Veiligheidswet 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

De aanhef wordt gelezen als · volgt : 
,,Bij algemeenen ·maatregel van· bestuur 

kunnen voorschriften worden"' gegeven, hetzij 

in het algemeen ten opzichte van alle fabrieken. 
en werkplaatsen, hetzij in het bijzonder ten op
zichte van sommige bepaalde fabrieken en 
werkplaatsen, ten aanzien van:". 

Het bepaalde onder a wordt gelezen als volgt : 
,,de hoogte van de werklokalen en de vrije. 

luchtruimte voor elken arbeider in verband met 
die hoogte ;". 

Het bepaalde onder b vervalt. 
Het bepaalde onder e_wordt gelezen als volgt: 
,,kleedkamers, kleederbergplaatsen en schaft-

lokalen ;". 
De letters c, d, e en f worden onderscheiden

lijk vervangen door de letters b, c, d en e. 
Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
,,Voor fabrieken en werkplaatsen, zoomede 

voor gedeelten van fabrieken en werkplaatsen, 
in werking gebracht v66r het in werking treden 
van een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bed.oeld in het eerste lid, kunnen minder 
strenge voorschriften worden gegeven dan voor 
fabrieken en werkplaatsen of gedeelten daar
van, in werking gebracht na dat tijdstip." 

A.an het artikel wordt een derde lid toege
voegd, luidende : 

,',Het hoofd of de bestuurder zorgt, dat zijne 
fabriek of werkplaats voldoet aan de krachtens 
dit artikel gegeven voorschriften." 

Art. IV. In artikel 7 der Veiligheidswet 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

De aanhef van het artikel wordt gelezen : 
,,Bij . · algemeenen maatregel van bestuur 

wordt, hetzij in het algemeen ten opzichte van 
alle· fabrieken en werkplaatsen, hetzij in het 
bijzonder · ten opzichte van sommige bepaalde 
fabrieken en werkplaatsen, voorgeschreven, 
wat door het hoofd of den bestuurder, met .in
achtneming van de eischen, door het districts
hoofd der arbeidsinspectie gesteid, moet worden 
aangewend :". 

Het bepaalde onder b wordt gelezen als volgt : 
,,tot het bevorderen van eene dragelijke 

temperatuur en van voldoende luchtverver
sching zonder hinderlijken tocht ;". 

In het bepaalde onder ·d wordt na ,,drijf
werken," ingevoegd :. ,,vervoermiddelen," en 
·wordt in plaats van ,,kokende of bijtende vloei
stoffen, gloeiende of gesmolten metalen of door 
ontplofbare stoffen" gelezen: ,,vaste, ·vloeibare 
of gasvormige stoffen, die bijtend of ontplofbaar 
zijn of,.eene hooge temperatuur hebben". 

De punt aan het slot van.het eerste lid wordt 
vervangen door eene komiµapunt en aan dat 
lid wordt het volgende toegevoegd : 

,,f. tot het verschaffen van gelegenheid tot 
ontvluchting bij brand; 
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g. · tot het voorkomen van vergiftiging'. be
smetting of beroepsziekten." 
. Na het eerste lid ·wordt een nieuw tweede lid 
ingevoegd, luidende : 

,,Eischen, als in het vorige lid bedoeld, 
. worden door de districtshoofden der arbeids
inspectie niet gesteld dan kiachtens den alge
meenen maatregel van bestuur, uitgevaardigd 
ingevolge dat lid; zij betreffen de wijze van uit
voering in een bepaald geval van daarin ver
vatte vocirschriften." 

In den aanhef van het tweede ( thans derde) 
lid wordt_in plaats van de woorden ,,voorschrif
ten gegeven" gelezen : ,,eischen gesteld". 

In het bepaalde in het tweede (thans derde) 
lid, onder 1°., wordt in plaats van ,,waar het 
onvermijdelijkis dat hooge of !age temperaturen, 
schadelijke dampen, gassen of stof voorkomen" 
gelezen: ,,waar hooge of lage temperaturen, 
schadelijke dampen, ·gassen of stof voorkomen 
of waar gevaar voor vergiftiging bestaat". 

De laatste drie leden worden vervangen door 
een nieuw lid, lui(j.ende als volgt : 

,,Bij een eisch, als in het eerste of het derde 
·lid van dit artikel bedoeld, wordt een termijn 
bepaald, binnen welken er aan · behoort te zijn 
.voldaan. De eisch wordt schriftelijk en gedag
teekend medegedeeld en daarbij wordt vermeld 
tot uitvoering van welk voorschrift van den 
algemeenen niaatregel van bestuur hij strekt." 

Art. V. In artikel 9 der Veiligheidswet wordt 
in plaats van ·,,artikel 12 der Arbeidswet" 
gelezen : ,,artikel 17 der Arbeidswet 1911 
(Swatsblaa n°. 319)". ' 

Art. VI. Aan artikel 11 der Veiligheidswet 
wordt een tweede lid toegevoegd, luidende : 

,,Het hoofd_of de bestuurder vari eene fabriek 
of werkplaats is verplicht; met inachtneming 
van de door het districtshoofd der · arbeidsin
spectie gegeven aanwijzingen, telkens wanneer 
deze zulks noodig oordeelt, gelegenheid te geven, 
om de door het districtshoofd aangewezen, in 
de fabriek of werkplaats werkzame personen 
buiten tegenwoordigheid van derden genees
·kundig te doen onderzoeken door een genees
kundig ambtenaar der arbeidsinspectie of door 
een anderen geneeskundige, die is aangewezen 
door of namens den Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast." 

Art. VII. In den aanhef van artikel 13 der 
Veiligheidswet worden de woorden ,, binnen 
eene m:aand, na het in werking brengen daar
van" vervangen door: ,,binnen ·eene maand 
na het tijdstip, waarop deze in werking is ge
bracht of deze w.et daarop van toepassing is 
geworden". 

. Art. VIII. In het eerste lid van artikel 16 
der Veiligheidswet worden de woorden ,,gegeven 
voorschrift" vervangen door : ,,gestelden eisch" 
en wordt in pla~ts van de woorden ,,binnen 
acht dagen" gelezen: ,,binnen veertien dagen 
na · de dagteekening van den eisch" . 

Art. IX. Artikel 17 der Veiligheidswet wordt 
gelezen als volgt : 

,,Ingeval een eisch in .beroep wordt gewijzigd, 
treedt de gewijzigde eisch ii} de plaats van dien, 
waartegen beroep werd ingesteld." 
· Art. X. In artikel 18 der Veiligheidswet wordt 
het woord ,,voorschrift" veryangen door: 
,,gestelden eisch". 

Art. XI. In artikel 19 der Veiligheidswet 
wordt onder a 'in plaats van ,,12, lste lid, 13, 
lste lid, en 27" gelezen: ,,12, _lste en 2de lid, 
en 13. lste lid" en wordt orider e het woord 
,, voorschrift" vervangen door : ,,eisch. die is 
gesteld". 

Art. XII. In het eerste lid van artikel 21 der 
Veiligheidswet worden de woorden ,,de over
tredingen van deze wet; van de bepalingen van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur over
eenkomstig artikel 6 of artikel 7 uitgevaardigd · 
en van de vocirschriften krachtens eenen alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 7 gegeven," vervangen d.oor : ,,de 
bij deze wet strafbaar gestelde. feiten". 

Art. XIII. In het laatste lid van artikel 26 
der Veiligheidswet wordt in plaats van ,,het 
sub a, a, e of f genoemde" gelezen : ,,het sub a, 
c, a of e genoemde" en wordt in plaats van ,,bet 
sub b of c genoemde" gelezen: ,;bet sub b ge
noemde". 

Art. XIV. De aanhef van artikel 29 der 
Veiligheidswet, luidende : 

,,Deze wet is niet van toepassing op bet 
bedrijf van landbouw, tuinbouw, boscbbouw, 
veebouderij of veenderij," wordt gelezen als 
volgt·: ,,Deze wet is beboudens bet bepaalde 
in artikel 1, onder 2°, niet van toepassing op 
bet bedrijf van landbouw ; voorts is zij niet van 
toepassing op het bedrijf van tuinbouw, bosch
bouw of veehouderij,". 

-Aan het eerste lid van :bet artikel wordt de 
volgende volzin toegevoegd : ,,Hetgeen in den -
vorigen volzin met betrekking tot de bedrijven 
van landbouw, tuinbouw, boscbbouw en vee
bouderij is bepaald, ·geldt evenwel in geen geval 
voor fabrieken,, waarin .voortbrengselen van 
die.bedrijven worden v,erwerkt, zooals fabrieken 
van zuivelproducten, aardappelmeel-, stroo
carton-, beetwortelsuiker-, cicborei- en conser
venfabrieken, graanmalerijen, graan- en zaad
scboonderijen efi -zeefterijen." 
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Het woord ,,Zij" in het tweede lid van het 
artikel wordt vervangen door: ,.Deze wet". 

Art., XV. In artikel-31 der Veiligheidswet 
wordt in plaats vah. ,,16, 26 en 27" gelezen: 
,,16 en 26". . 

Art. XVI. De artikelen 27, 30 en 33 der 
Veiligheidswet. worden ingetrokken. 

Art. XVII. De bepalingen dezer wet treden 
in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 
Dit tijdstip behoeft niet voor alle. bepalingen 
hetzelfde· te zijn. 

Art. XVIII. De tekst der Veiligheidswet; 
. zooals deze is gewijzigd bij de wet van 1 Juli 
1909 (Staatsblad n°. 245) en bij deze wet, 
wordt zoo spoedig mogelijk, nadat deze tot 
stand gekomen is, op Onzen lastjn het Staatsblad 
geplaatst in eene .doorloopend genummerde 
reeks van artikelen, met wijziging dienovereen
komstig van de aanhaling daarin van arti
kelen of gedeelten van artikelen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den ·Juni 
1915. 

WILHELMINA. 

D; 'Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 30 Juni 1915.) 

19 Juni 1915. WET, tot verhooging van ·het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1914. (Kosten van de maat
regelen ter bestrijding van het mond- en 
klauwzeer en regeling wachtgelden.) S. 282. 

Bij deze wet worden twee artikelen verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt verhoogd hettotaal 

_ der IIde afdeeling met f 550,000 en dat der 
VIIde afdeeling met f 820, terwijl het eindcijfer 
van het tiende hoofdstuk der Sta:,,tsbegrooting 
1;oor het dienstjaar 1914 wordt verhoogd met 
f 550,820. 

19 Juni 1915. WET, tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het ctienstjaar 1915. (Kosten yan de maat
regelen ter bestrijding van het mond- en 
klauwzeer eri regeling wachtgelden.) S. 283. 

Bij deze wet worden twee artikelen verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt verhoogd het totaal 

der IIde afdeeling met f · 1,500,000 en dat 
. der VIde afdeeling met_ f 820, terwijl het eind
cijfer van het tiende hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaa~ 1915 wordt verhoogd 
inet f 1,500,820. 

19 Juni 1915. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van -het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1915. S._284. 

Bij deze wet wordt een nieuw artikel inge-
voegd. . 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
Ude afdeeling va1+ het IIIde· hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915-met 
f 12,000 en het eindcijfer van het geheele 
hoofdstuk met gelijk bedrag verhoogd. 

19 Juni 19;1.5. BESLUIT, houde.nde bepaling van· 
den dag, waarop in werking zal treden 
de wet van 16 April 1915 (Staatsblad 
n•. 19-8), tot nadere wijziging der Woning-
wet. S. 285. · 

Bifpaald op 28 j.,ni 1915. 

19 ·Juni 1915. BESLUIT, tot n.adere wij~iging 
van het Algemeen Reglement Vervoer 
1901. s. 286. 

WrJ WILH1£LMINA, ENZ. 
.OP de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van ·25 Mei 1915, La.· 0, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 van de wet van 9 AprH 
1875 (Staatsblad no, 67),' laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 April-189.3 (Staatsbfad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Juni 1915, n°, 85); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van _17 Juni 1915, n°. 244, 
afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het derde lid van artikel 6 van het Al

gemecn Reglement . Vervoer 1901, vastgesteld 
bij Ons besluit· van 4 J anuari 1901 (Staatsblad 
no. 20), laiitstelijk gewijzigd en aangevuld bij 
Ons besluit van 1 Augustus .1914 (Staatsblad 
no. 3~1), te wijzigen ·en te Jezen als volgt: . 

,,3 .. De bestuurders van den spoorwegdienst 
bepalen, onder goetlkeuring van den Minister 
van Watersta:it, tegen welken koers zij de in 
het eerste ·lid vermelde gouden mnntspccien 
in betaling nemen en tegen welken koers zij 
vrachtprijzen en andere door hen in te vor
deren of nit te betalen bedragen, die in eene 
vreemde mnntsoort zijn uitgedrukt, in Neder
landsche munt herleiden. Een en antler wordt 
door aanplakking _ van eene lijst op de plaatseri 
der vrachtbetaling tel' kennis van het publiek 
gebracht." 

II. · Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt den tweeden dag na dien der dagtee
k&ning van het· Staatsblad en de Staatscourant, 
waarin het is· geplaatst. 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk- . 
tijdig in het Staatsblad en in de Staat.9courant 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l9den Juni 1915. 

WI.LHELMINA. 

De Minister van Waferstaat, (), LELY. 

(Uit,qeg. 3 Juli 1915.) 

21 · Juni 1915. MISSIVE vart den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
betreffende declaratien en voorschotten 
wegens onderstand aan vluchtelingen. 

Uit de verificatie van de declaratien wegens 
onderstaad aan vluchtelingen blijkt, dat afre
kening over het kwartaal in het algemeen de 
voorkeur verdient boven verrekening per 
maand. Bij inzending van declaratien over 
een langeren termijn kan nl. meer dan thans 
voorkomen· worden, dat aanvullende declara
tien worden ingezonden, waardoor een duidelijk 
overzicht over de uitgaven· bemoeilijkt wordt. 
Reeds zijn er thans enkele gemeentebesturen, 
die over een !anger tijdvak dan over een 
maand declareeren, terwijl ·er weer door andere 
besturen tegelijkertijd declaratien over opeen
volgende maanden ;_worden ingediend. Boven
dien bedragen de voorscho1ten van . sommige 
gemeentert, wegens vertrel,: van nagenoeg alle 
uitgewekenen, een dergelijk gering bedrag per 
maand, dat ook uit dien hoofde afrekening per 
kwartaal te verkiezen is. 

Gemeentebesturen, die een kas-vo~rschot 
wenschen te ontvangen, kunnen als tevoren een 
aanvraag daartoe aan mijn DeparteII1ent 
richten. Ook ben ik bereid tot verrekening per 
maand ten aanzien van die gemeenten, die om 
bijzondere redenen daarop blijven prijs stellen. 
Van de namen van die gemeenten ontvanu 
ik door Uwe tusschenkomst gaarne · v66; 
1 Augustus a.s. bericht. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken het 
bovenstaande_ ter kennis te willen brsngen van 
de gemeentebesturen onder mededeeling _dat 
deze maatregel ingaat op 1 Juli a.s. De uit
gaven over Juni worden dus nog afzonderlijk 
in rekening gebracht. (Gem.-stem.) 

24 Juni 1915. BESLUIT, tot nadere WlJZJgmg 
van het Binnenvisscherijreglement. S. 287, 

~IJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 15 Mei 
1915, n°. 3397, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van.6- Octo
l~er 1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd bij de 
I et van 8 Februari 1912 \Staatsblad n°. 66) en 
pp het Binnenvis'scherijreglement (Ons besluit 
;van 15 April 1911, Staatsblad n•. 11\l), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 16 Juni 1915 
(Slaatsblad n°. 254); • 
\1 Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1915, n°. 12); _. 
I Gezien het nader rapporf van Onzen voor
ioemden Minister van 19 Juni 1915, n°, <1083, 
afdeeling Nijverheid ; 

I 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

. Art. 1. Artikel 27, lid 1, van het Binnen
vlisscherijreglement wordt gelezen als volgt: 

,,1. Tot 1 Januari 1916 is het geoorloofd in 
i

1 

dere p:ovincie . te visschen met _vischtuigen 
'.fet klemer maaswijdte dan in artikel 8 _ is 
o

1

epaald, mits zij voldoen aan de vereischten, 
g

1

esteld in het voor die provincie bij de in
vperi~g de: Visscherij~et vervallen reglement, 
ter · mtvoermg van art1kel .9 der J agtwet". 
I In het tweede lid van artikel 27 wordt, ·in 

plaats van: 
,,Gedurende dat tijdvak", gelezen: ,,Tot dien 

d tum". 
[2. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden. dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
isl geplaatst. · -
. [onze Mi_nister van Landboµw, Nijverheid 
e9 Handel 1s belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
dJ Staatscourant zal worden geplaatst· en waar
vdp afschrift zal worden gezonden aan den 
Riad van State. 

j
's-Gravenhage, den 24sten Juni 1915. 

. . WILHELMINA. . 
D Min.· van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

P9sTHUMA. 
(Uitgeg. l Juli 1915.) 

24 Juni 1915. BESLUIT.•tot verlenging van de 
schorsingen, welke in zake de electriciteits
voorziening in Noordbrabant zijn geschied 
bij de Koninklijke besluiten van 29 Decem
ber 1914 (Staatsblad n°. 618), 22 Januari 
1915 (Staatsblad n°. 24), !) Februari 1915 
(Staatsblad n°. 75) en 15 Maart 1915 (Staats
blad n°. 152). S. 288. 
IJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht .van Onzen Minister van 
Sta1at, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
22 kuni 1915, n°. 2007, afdeeling Binnenlandsch 

I 

I 
I 

I 
I 
! 
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Bestuur, tot verlenging van de schorsingen, 
welke in zake cie electriciteitsvoorziening in 
Noordbrabant zijn geschied bij Onze besluiten 
van 29 December 1914 (Staatsblad n°. 618), 
22 Januari 1915 (Staatsblad n°. 24), 9 Februari 
1915 (Swatsblad n°. 75) en 15 Maart 1915 (Staats
blad n°. 152) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het in 
werking treden van nagemelde besluiten te 
voorkomen, zoolang het onderzoek niet .is be
eindigd omtrent de vraag, of die besluiten in 
strijd zijn met de wet of met het algemeen 
belang; 

Gelet op art. 166 der Provinciale Wet en 
op art. 153 der Gemeente,vet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan·: 
tot 1 December 1915 de schorsing te verlen· 

gen van: . 
a. het besluit van den Raad der gemeente 

's Hertogenbosch, d.d. 11 December 1914, 
strekkende tot aankoop van eenige. m(Lchines 
met toebehooren voor een gemeentelijk electri
citeits-provisorium; . 

,b. het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant, d.d. 14 Januari 1915, G n°. 168, 
ls,te Afdeeling, strekkende tot wegneming van 
el\)ctrische ,geleidingen over openbare wegen 
der gemeente Breda; 

c. het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant, d.d. 14 Januari 1915, G n°. 42, 
in zake het . doen wegnemen van electrische 
geleidingen over openbare straten der gemeente · 
's Hertogenbosch ; 

· d. het besluit van Burgemeester en Wethou
d'ers der gemeente Breda, d.d. 22 Februari 1915,. 
no. 29, lste bureau, strekkende tot aankoop 
van een gasmotor met dynamo en diverse toe
stellen voor eene electrische installatie aan de 
gasfabriek aldaar., 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Juni i915. 
WILHELMINA. 

De Ministrr van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D, LINDEN. 
(Uitgeg. 9 Juli 1915.) 

24 Juni 1915. BEsLUIT, tot nadere .wijziging 
van artikel 1, 3°, van het Koninklijk be
sluit van 6 Februari :1911 (Staatsbladn°. 45), 
tot uitvoering van de artikelen l, 4 en 5 der 
,,Trekhondenwet" 1910 (Staatsblad n•. 203). 
s. 289. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
20 Mei 1915, n•. 3621; afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 J uni 1915, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 18 Juni 1915, n•. 4278, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden: en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1, 3°., van Ons besluit 

van 6 Februari 1911 (Staatsbldd n•. 45). ge
wijzigd bij Onze besluiten van 12 Juni 1911 
(Staatsblad n°. 143) en van 28 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 431), wordt in plaats van ,,1 Sep
tember 1915'' (tweemaal) gelezen ,,1 Septem
ber 1916". 

2. 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 · Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en in af
schrift .zal warden gezonden aan den. Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1915: 
. WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(UitgPg. 9 Juli 1915.) 

24 Juni 1915. BESLUIT, tot 'nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 23 Novem
ber 1906 (Staatsbki.d n°. 289), waarbij aan 
de Vereeniging· ,,Centraal Israelietisch 
krankzinnigengesticht in N ederland", ge
vestigd te Amsterdam, vergunning is ver
leend op een terrein in de gemeente Apel-

. doom een gesticht voor krankzinnigen op 
te richten. S. 290. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
15 Juni 1915, n°. 8187, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
no. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het eerste lid van artikel 2 
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van: Ons besluit van 23 November 1906 (Staats- r4 Juni 1915. BES_LUIT, _houdende tijdelijke 
blad n°. 289), zooals dat wordt gelezei:i ingevolge l opheffin·g van het verbod van uitvoer van · 
Ons besluit van 12 December 1911 (Staats- afval van vlas, geschikt voor de werkgaren-
blad n°. 359), in de plaats van ,,314 krankzin- spinnerijen. S. 292. · 
nigen, 157 mannen en 157 vrouwen", wordt WrJ WILHELMINA, ENZ. 
gelezen : ,,324 krankzinnigen, 162 mannen en Op de voordracht van Onze Ministers van · 
162 vrouwen". 'orlog, van Financien en van Landbouw, Nij-

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken v:
1
erheid en Handel van 23 Juni 1915, Kabinet, 

is belast met de uitvoering van dit besluit, dat Tiitt. S77 ; . 

in het Staatsblad zal worden geplaatst. I Gezien Ons besluit van 17 Februari 1915, 

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1915. Sr,atsblad n°. 102; 
WILHELMINA. Hebben goedgevonden en versta~n: 

Het verbod van uitvoer van afval van vlas, 
De Minister van Staat, Minister van Binnen- geschikt voor de werkgarenspinner\jen, uitge-

landsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. vkardigd bij Ons bovengemeld Besluit, is tijde-
( Uitgeg. 9 Jiili 1915.) lijk opgeheven. 

lOnze Ministers van Oorlog, van Finan_cien en 
24 Juni 1915. BESLUIT, houdende verbod van v n Landbouw, Niiverheid en Handel ziin. I • " " . 

uitvoer van melasse. S. 291. iefer_ voor zooveel hem betreft, belast met de 
WIJ WILHELMINA, ENZ. u~tvoering van dit Besluit, hetwelk_ in het 
Overwegende, dat het in het belang van den Staatsblad .zal worden geplaatst. · 

Staat noodig is, den uitvoer van melasse te 's-Gravenhage, den 24sten Juni 1915. 
verbieden ; WILHELMXNA. 

Gezien· de wet van 3 Augustus 1914 (Staats- De llfinister va11- Oorlog, BosBOOM. 
blad n°. 344); De Minister van li'inancien, TP.EUR. 

Op de voordracht van Onze Ministers van D Min. vein Dandbou.w, Nijverheid en Handel, . 
Oorlog, van Financien .en van Landbouw, Nij- PcsTH1HTA. 
verheid en Handel van 16 Juni 1915, Kabinet ( Uitgeg. 28 Juni 1915.) 

.Litt. H 74 ; 

. Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1915 n°. 6); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 21 Juni 1915, Kabinet Litt. 
·an; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

24 Juni 1915. BESLUI'l', tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 23 December 1914 
(Staatsblad n°. 611, Publicatieblad 1915, 
n°. 13), tot invoering van de gewijzigde 
Regtspleging bij de Landmagt (Publicatie
blad 1914, n°. 2) in de kolonie Gurru;ao. 
s. 293. 
IJ WILHELMINA, ENZ, 

De uitvoer van melasse is verboden van den <j>p de voordracht van Onze Ministers van . 
dag der afkondiging van dit Besluit- Kotonien en van Justitie d.d. 4 Mei 1915, Af-

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk deeling B, n°. 7, en 4 Mei 1915 2de Afdeeling 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan A, 1n°. 583; · 
ontheffing te doen verleenen. Gelet op de artikelen 48 en 149 van het Re-

Onze Ministers van Oorlog, van Financien gee~ingsreglement van Gural)ao ; 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ]1)en_ Raad v:n State gehoord (advies van 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 1 ~um 1915, n , 31); 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 1ezien het nader rapport van Onze voor
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal noemde Ministers van 9 Juni 1915, Afdeeling B, 
wprden gezonden aan den Raad van State: · n°. 9 en 19 Juni 1915, 2de Afdeeling A, n°. 504; 

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1915. \ Hebben: goedgevonden en verstaan _ te be-
WILHELMINA. palin : 

De Minister van Oorlog, BosnooM. ¥,· 1. Ons besluit van 23 December 1914 
De Minister van Financien, · TREUB. (Sta:y,tsblad n°. 611, Piiblicatieblaa 1915,. n°. 13) 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot mvoering van de gewijzigde R,egt.~pleging bij 
POSTHUMA. de Landmagt (Publica'tieblad 1914, n°. 2) in 

I . 
(Uitgeg. 28 Juni'. 1915.) de ~olonie Gural)ao, onderg_aat de navolgende 

_::·c· 
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1°. van artikel 18 vervalt het vierde lid en 
wordt I).et eerste lid gelezen : 

,,{ 1) Y oor zoover de vonnissen van den 
krijgsraad niet inhouden eene veroordeeling tot 
gevangenisstraf voor den tijd van drie jaren of 
tot zwaarder straf worden zij ter approbatie 
toegezonden aan den Gouverneur."; - ·, 

2°. in artikel 23 ·wordt, ·in plaats van ,,ar
tikel 12, sub 1°.-4°.", gelezen: ,,artikel 8, 
sub 10.-60." ;' 

3°. artikel 35 vervalt. 
2. Dit besluit treedt in werking tegelijk met 

het Wetboek van Strafrecht voor de· kolonie 
Curat;ao, vastgcsteld bij Ons besluit van 4 Oc
tober 1913, n°. 61 (Publicatieblad n.0 • 137). 

Onze Ministers van Kolonien en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem,aangaat, belast met 

• de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal' worden ·•gezonden ·a'.an den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1915. · 
WILHELMINA. 

De- Minister van Kolonien, 
De Minister van Justitie, 

(Uit{Jeg. 

TH. B. PLEYTE. 
B. ORT. 

10 -Juli 1915.J 

24 Juni 1915. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 3Q Januari · 1915 
(Staatsblad n°. 33, Gouvernementsblad- no. 
11), tot invoering van de gewijzigde Regts
pleging bij de Landmagt ( Gouvernements-· 
blad 1913, n°. 73) in de-kolonie Suriname. 
s. 294. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Kolonien en van Justitie d.d. 4 Mei 1915, Af
deeling B,-n°. 7, en 4 Mei 1915, 2de Afdeeli!g A, 
n°. 583; 

Gelet op de artikelen 48 en 128 van het· '.Re
geeringsreglement van Suriname ; 

Den Raad van State gehoord ( ad vies . van 
1 Juni 1915, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onze· voor
noemde Ministers van 9 Juni 1915, Afdeeling B, 
n°. 9, en 19 ·Juni 1915. 2de Afdeeling A, no.' 504; 

Hebben goedgevonden en ve~staan te be
palen: 

Art. 1. Ons besluit van 30 Januari 1915 
(Staatsblad n°. 33, Gouvernementsblad n°. 11) tot 
invoering van de gewijzigde Regtspleging bij de _ 
Landmagt (Gouvernementsblad 191S, n°. 73) in 
de kolonie Suriname, ondergaat de ·navolgende 
wijzigingen: 

1 °. van artikel 18 vervalt. het vierde lid' en 
wordt _het eerste lid gelezen : 

,,(1) Voor zoover de vonnissen van deri krijgs
raad niet inhouden eene veroordeeling tot ge
vangenisstraf voor den tijd van drie jaren of 
tot zwaarder· straf' worden zij ter ·approbatie 
toegezonden aan den Gouverneur."; 

2°. In artikel 23 wordt, in 'plaats van ,,arti
kel. 12, 2°,_:.6°;", gelezen: ,,artikel, 8 sub 
20.-60.''; 

3°. Artikel 35 vervalt. · 
2. Dit besluit treedt_ in werking tegelijk 

met het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie 
Suriname, vastgesteld bij Ons besluit van 
14 October 1910. n°. «· (Gouvernementsblad 
1911, n°. 1). 

Onze Ministers van Kolonien en van Justitie · 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit ·besluit, hetwelk . in 
het Staatsblad zal woiden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. •' 

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 10 Juli 1915.) 

:J4 Juni 1915. BIDSLUIT, betr"effende de termijnen 
voor het aanvragen van vrijstelling en de 
inlijving van ingeschrevenen voor de lich

. ting der niilitie van 1916. S. 295. 
WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 19 J uni 1915, .K abinet, Litt. B76 ; 

Gezien -de wet van 11 ,foni 1915 (Staats-
-blad n°. 241); · 

_Hebben goedgevonden en verstaan: · 
De regeling van al heigeen ingevolge art. 6 

der wet van 11 .:,r uni 1915 ~Staatsblad n °: 241) 
moet worden verricht geschiedt door Onzen 
Minister van Oorlog, 1n overleg, vocir zooveel 
noodig, met Onze Ministers van Marine en 
van Binnenlandsche Zaken. 

Voor· zoover ,het echter o:i:tderwerpen betreft, 
die • moeten worden geacht uitsluitend te be
hooren tot het gebied van het Departement 
van Marine,· geschiedt de regeling door Onzen 
Minister van Marine. 

-Onze Ministers van ·oorlog, van Marine en 
-van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zoo-
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. · 

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBooM·. 
(Uitge,q. 28 Juni 1916.) 
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24 Juni 1915. BESLUIT, houdende besµssing dat 9aarheic1 aan het verkiezingswerk heeft willen 
bijstand aan kiezers die niet, zooals art. 80 ierbinden, gemist warden en de uitslag_ der 

. der Kieswet eischt, li_chanielijk hulpbehoe- gehouden stemming dan ook geen grondslag 
vend zijn, tot vernietiging der stemming Joor de toelating kan vormen; dat de Raad 
leiden moet. niet het oog op het vorenstaande-ten onrechte 

WrJ WILHELMINA, ENZ. tJt de toelating van L. J. VAN HAREN als lid 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door· .vr

1 
n den raad besloten heeft; 

den Raad der gemeente Nieuwenhagen en door dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
L. J. VAN HAREN aldaar· tegen het besluit van Ll J. VAN HAREN bij Ons in beroep is gekomen, 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 19 Maart aanvoerende dat het bezwaar sub 1°. in strijd 
1915, La. 1495/2 U, waarbij is vernietigd het is[ met de waarheid, daar de leden van het 
besluit van den Raad dei- gemeente Nieuwen- st~mbureau hem· eenparig hebben verklaard 
hagen van 25 November 1914 tot toelating van d~t uitsluitend lichamelijk hulpbehoevenden 
L. J. VAN HAREN als lid van dien Raad; o~ hun verzoek bij de st~mming zijn bijge-

·Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-· staan geworden; dat overigens gemeld bezwaar 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van ni~t tot vernietiging der stemming kan leiden, 
2 Juni 1915, no. 125 ; zoblang niet gebleken is dat dit van invloed 

Op de voordracht vari Onzen Minister van is \geweest op den uitslag der stemming ; dat 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken her bezwaar sub 2°. niet tot vernietiging der 
van 14 Juni 1915, n°. 4144, afdeeling Biimen- ste=ing kan leiden, daar op gemelde over
landsch Bestuur; trJding geen nietigheid is bedreigd ;-.dat, waar 

Overwegende : dat nadat de Raad der niJt is gebleke:O. dat het zegel der gemeente 
gemeente Nieuwenhagen op 25 November 1914 geJchonden was, er hoegenaamd geen aanlei
had besloten tot toelating van L. J. VAN HAREN dirlg bestond om wegens gemis aan betrouw
als lid _van den gemeenteraad, bij Gedeputeerde ba~rheid de stemming te vernietigen ; dat 
Staten hiertegen bezwaren zijn ingebracht o. m.. ov~rigens in de -gemeente Nieuwenhagen de 
hierop neerkomende: 1°. · dat de voorzitter beqoelde pakken nooit zijn ge·zegeld geworden 
van het stembureau in strijd met het bepaalde met het zegel van de leden van het bureau van 
bij art. 80 der Kieswft zou hebben toegestaan, steinopneming; · · 
dat meerdere kiezers, die niet lichamelijk hulp- dat op vrij~el gelijkluidende gronden de 
behoevend waren, zich hebben doen bijstaan, genieenteraad van het besluit van Gedeputeerde 

I -
2°. dat de paketten der stembiljetten en kaarten, Stafen bij Ons in bero~p is gekomen, boven-
bij de verkiezing gebruikt, in strijd met het die~ aanvoerende dat na af!oop der stemming 
bepaalde bij art. 13 van het Koninklij'k Besluit geefe bezwaren daartegen zijn ingekomen ; 
van.26 Februari 1897 (Staatsblad n°. 69) slechts 9verwegende, v~orzooveel betreft het in de 
zouden zijn verzegeld met het zegel der ge- eerste plaats door Gedeputeerde Staten aange
meente en niet ook met dat der leden van het norden bezwaar, oat naar het voorschrift 
bureau van stemopneming.; vanfartikel 80 der Kieswet, wanneer blijkt dat 

dat bij besluit van 19Maart'.1915, La. 1495/2 U een [ kiezer lichamelijk hulpbehoevend is, de 
Gedeputeerde Staten het raadsbesluit hebben voorzitter • van het stembureau kan toestaan 
vernietigd; dat hij zich doet bijstaan; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben d~t blijkens de ingewonnen berichten d~ 
overwogen dat nit een ingesteld onderzoek voor~itter van het stembureau in strijd met dit 
gebleken is dat aan de gegrondheid der inge- voorpchrift. heeft toegestaan, dat versoheidene 
braohte bezwaren geen twijfel .bestaat; dat, kiez1rs, die :inet liohamelijk hulpbehoevend 
wat de informaliteit sub 1°. bedoeld ·aangaat, waren, zich hebben doen bijstaan; 
de volstrekte zelfstandigheid van den kiezer da\; de volstrekte zelfstandigheid van den 
een essentieel bestanddeel van het verkiezings- kieze~ een essentieel bestanddeel ~an het 
werk vormt en de uitzondering, die de Kies- verkfezingswerk vormt en de uitzondering die 
wet in art. 80 op dit beginsel toelaat, niet mag de w~t op'dit beginsel toelaat, niet mag warden 
warden uitgebreid; dat voorts naar het oordeel uitgepreidJ; 
van Gedeputeerde Staten door een niet-naleving c'a~ dus tereoht reeds op dezen grand het 
der wettelijke voorschriften omtrent de verze- raadsbesluit door Gedeputeerde Staten is ver
geling der bij de artikelen 86 en 91 der Kieswet nietigd 
bedoelde pakken, de noodige waarborgen, welke Ge:l:.ien de Kieswet en de Gemeentewet; -
de wetgever _uit een oogpunt · van betrouw-

1 

ebben goedgevonden. en verstaan : 
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_de beroepen ongegrond · te verklaren. 
Onze Minister- van Binnenlandsehe Zakeri is 

belast 'enz. (W. v. d. B. A.) 

24 Juni 1915: BESLUIT, houdende beslissing 
dat eene verordening, waarbij voor te 
bouwen woningen op zekere terreinen de 
eiseh gesteld wordt van eene minimum
huurwaarde, aan goedkeuring van Gedep. 
Staten onderworpen is en zoodanige ver
ordening echter niet voor goedkeuring 
vatbaar is. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Amer.sfoort, t~gen het 
besluit van Gedep. Staten van Utrec4t van· 
28 September_ 1914, 3de Afd. n°. 2237/1837, 
waarbij goedkeuring werd onthouden aan het 
besh1cit van dien Raad van 1 September 1914, 
n°. 465; tot vaststelling van eene verordening 
regelende het bebouwen van bepaald aange
wezen gronden. 

Den Raad van State enz. ;' 
Overwegende : dat bij besluit van 1 Sep

tember 1914 n~. 465, de Raad drr gemeente te 
Amersfoort; gelet op art. 135 der gemeentewet 
en op de woningwet, bovengenoemde verorde
ning heeft vastgesteld, welke luidt als volgt : 

Art. 1. · De hieronder nader omschreven 
terreinen en op de bij · dit besluit behoorende 
teekening aangeduid door eene groene kleur, 
zijn .bestemd voor bebouwing met woonhuizen. 

Die terreinen zijn : (enz.) 
Art. 2. De terreinen, in art. '1 genoemd, 

mogen slechts bebouwd worden met_ woon
huizen, clie geen lagere werkelijke jaarlijksche 
huurwaarde dan f 300 hebben. Aan deze 
huizen mag geen andere bestemming gegeven 
worden dan die van woonhuis. · · 

Art. 3. Het bepaalde in de artt. 1 en 2 is 
niet van toepassing ten aanzien van een gebouw;· 
waarin eene inrichting wordt gevestigd, waar
voor eene Hinderwetsvergunning is verkregen. 

Art. 4. Overtreding van de bepalingen dezer 
verordening wordt· gestraft: enz. · 

dat Gedep. Staten bij - besluit van 28 Sep-. 
tember 1914, 3• Afd., n°. 2237 /1837, aan de 
verordening de goedkeuring hebben ont
houden uit' overweging, dat blijkens de aan het 
hoofd van het raadsbesluit voorkomende aan
haling der .woningwet de goedkeuring wordt 
gevraagd krachtens het voorschrift' van art. 7 
dier wet ; dat eene verordening, ·vP:rbiedende op 
een daarin nader omschreven terrein, behoudens 
inrichtingen vallende onder de bepalingen der 

Hinderwet, iets anders te bouwen dan woon· 
huizen boven eene zekere huurwaarde, niet
geacht kan worden voorschriften in te houden, 
waaraan moet worden voldaan wanneer wo
ningen worden. opgericht of geheel of ten deele 
vernieuwd, ·noch voorschriften met betrek- , 
king tot bestaarrde woningen en evenmin voor
rchriften nopells behoorlijke bewoning ; daq. 
mitsdien de bovenbedoelde verordening niet 
valt onder de voorschriften, waarop in, art. 7 
der woningwet ·de goedkeuring van Gedep. 
Staten wordt vereischt ; dat _evenmin uit 
anderen hoofde deze verordening aan de goed
keuring van Gedep. Staten is onderworpen ; 

.dat van het besluit van Gedep . .Staten Burge
meester en vVethouders, ter nitvoering van een. 
daartoe strekkend raadsbesluit, bij Ons in 
·beroep zijn gekomen, aanvoerende dat, naal' 
het den gemeenteraad wil voorkomen, de ver
ordening, gedeeltelijk althans, voortvloeit uit 
art. 1 der woningwet; ·aat dit artikel o. m. 
hepaalt dat de gemeenteraad voorschriften 
vaststelt betreffende de eischen waaraan moet 
worden voldaan : a. bij het· bouwen van wo.
ningen -; b. bij het geheel of voor een gedeelte 
vernieuwen van woningen ; ciat waar de ver
c,rdening o. a. voorschrijft, dat op de daarin 
genoemde terreinen slechts woriingen mogen 
worden gebouwd van eene huurwaarde van 
/ 300 en hooger, naar de meening van den Raad 
niets anders wordt genoemd dan een eisch, 
waaraan bij het bouwen van woningen moet 
worden voldaan ; 

0., dat de vraag of de 'verordening voor
schriften bevat, welke ingevolge art. 7 der 
woningwet aan de goedkeuring van Gedep. 
Staten ;iijn onderworpen, _bevestigend is te 
beantwoorden ; 

dat toch de bepaling dat de terreinen, in de 
verordening omschreven, slechts mogen worden 
bebouwd met woonhuizen die geen lagere wer
kelijke jaarlijksche huurwaarde dan I 300 
hebben, is e_en voorschrift, inhoudende een eisch 
waaraan moet worden voldaan .bij het bouwen 
van eene woning op die terreinen en mitsdien 
een voorschrift als bedoeld in art. 1, · 1 e lid, 
onder letter a der woningwet, zoodat het besluit 
tot vaststelling van dit voorschrlft aan de 
goedkeuring van Gedep. Staten is on,der
worpen; 

0., omtrent het door den Raad vastgesteld 
voorschrift, dat de eiech eener minimum
huurwaarde · geen zakelijken maatstaf biedt 
voor de wijze waarop de woningen moeten 
worden gebouwd en ingericht ; 

dat op dezen grond de .ingevolge art. 7 der 
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woningwet vereisohte goedkeuring aan de ver
ordening behoort te worden onthouden ; 

Gezien de woningwet ; 

I 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(Gem.stem.) 

25 J1Ln·i 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van staaldraad en van -de ·daaruit 
v'P';aardigde artikelen_ S. 296. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Over·wegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvocr van staaldraad en 
van de daaruit vervaardigde artikelen te ver
bieden·; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ;_ 

Op de voordra.oht van Onze Ministers van 
_Oorlog, van Finanoien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 16 Juni 1915, Kabinet, 
Litt_ 774 ; 

·Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1915, n°. 4); _ 

Gezien het nader rapport · van Onze voor
noemde Ministers van 24 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. -M78 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van staaldraad en van de daaruit 

vervaardigde ·artikelen is verboden van den 
dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden ons voor dit verbod tijdelijk 
op t~ heffen of in bijzondere.gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Finanoien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft; belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afsolirift zal 
worden gezonden aan den ·Raad van· State. 

'~-Gra venhage, den 25sten J 11cni 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorwg, BosBOOM. 
D~ Minister van. Financiif.n, TREUB. 

·De Min_. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 28 Juni 1915,) 

25 Jiini 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van alle zeep, niet · in poeder, 
stangen of stukken. S. 297. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. · 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, 'den uitvoer van alle zeep, 
niet in·poeder, stangen of-stukken, te verbieden ; 
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Gezien de wet vari 3 Augustus 1914 (Staats
blad no. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Finanoien.en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 16 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. G74 ; . 

Den Raad van State gehoord- (advies van 
17 Juni 1915 n°. 5); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
I_).Oemde Ministers van· 24 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. 078 ; . . 

Hebben goedgevonden en verstaan antler 
· trekking van Ons Besluit van 1 April 1915 
1(Staatsblad n°. 175), te bepalen: 

\ 

Eenig artikel. · 
De uitvoer van alle zeep, niet in poeder, 

rangen of stukken, is verboden van den dag 
fer afkondiging van dit Besluit. 
\. Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
fP te heffen of in bijzondere gevalleri daarvan 

r
ntheffing te doen verleenen. • 

Onze Ministers van Oorlog, van Finanoien 
n van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 

ieder voor zooveel hem betreft, belast met· de 
~itvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
ial worden geplaatst en waarvan afsohrift zal 
iorden gezonden aan · den Raad van State. 
·\ 's-Gravenhage, den 25sten Juni_ 1915. 

. . WILHELMINA. 
.pe .Minister van Oorwg, BosnooM. , 
..pe .Minister van Financien, TREUB. 

r
e 1Win. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 28 Jiini 1915.) 

25 Juni 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer '!ari zink, als grondstof en bewerkt, 
tenzij gebruikt als onderdeel van eenig ver
vaardigd .artikel, waarvan zink geen hoofd
bestanddeel vormt. S .. 298. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig 'is, den uitvoer van zink, als grond
stof en bewerkt, tenzij gebruikt als onderdeel 
v~n eenig ·vervaardigd artikel, waarvan zink 
g~en hoofdbestanddeel vormt te -verbieden ; 

\ Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats, 
blad n°. 344) ; · · . . 

\ Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oprlog, van Finanoien en van Landbouw, Nij-. 
v~rheid en Handel van 18 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. Z'5 ; 

IDen _Raad va~ State gehoorcl (aclvies van 
19 Jum 1915, n . 1); 

Geziim het · nacler rapport van Onze voor~ 
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noemde Ministers· van- 24 Juni" 1915, Kabinet, 
Litt. Z77 ;. 

Hebben goedgevon:den en . verstaan;· onder 
intrekking van Ons -Besluit van 27 Maart 1915, 
Staatsblad n°. 164-, te bepalen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van zink, als g:tondstof en be

werkt, tenzij gebruikt als ·onderdeel van eenig 
vervaardigd artikel, waarvan. zink geen hoofd
bestanddeel vormt: is verboden van ·den dag 
d~r afkondiging van ·dit Besluit. 

0 f van eenig vervaardigd artikel zink een 
hoofdbestanddeel- vormt, wordt, zoo noodig, 
door Onzen Minister van Financien beslist. 

Wij beh.ouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op· te _heffen of in -bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen; · 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien en 
. van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn; 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staat,,sblad 
zal worden -geplaatst· en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Juni 1915. 
WILHELMINA. 

-De Minister van. Oorlog, BOSBOOJ\1. 

De Jll inister van .Finanr.ii!n, TREUB. 

De· .i}[in; i,an Landbou~, N{j,:erheid e.n Handel, 
. P0STffUM.\.. 

(Uitgeg. 28 Juni ·1915.) 

26 Juni 1915 MISSIVE van den Minister van 
Financien aan: de Burgemeesters · betref
fende geneeskundig onderzoek in verband 
met· aanvragen om pensioen. 

·Ik heb de eer U te verzoeken : 
I. Ami ·elke beschikking, waarbij door U ge

nee~kundigen wordmi benoemd om' een onder
zoek in te stellen naar den gezondheidstoestand 
vim· een burgerlijk ambtonaar of oud-burger
lijk ambtenaai', gemeenteambtenaar of oud
gemeentea'mbtenaar, onderwijzer· of oud-onder
wijzer bij het openbaar of bij het •bijzonder 
lager onderwijs, leeraur of oud-leeraar aan eene 
bijzondere hoogere- bn~gerschciol of . aan een 
bijzonder gymnasium toe ·te voegen de ·mede
deeling, aan wien de doktoren hunne·deolaratien 
behooren te zenden. 

· Model~formulieren van declaratien voor ge
neeslmndig onderzoek eu -voor reis- en verblijf
kosten gaan hierbij. (1). 

Aan het- Departement· van I<'inancien be
hooren te worden gezonden : de deolaratien 
voor de keuririgen -van ·burgerlijke· ambtenaren 

(1). Deze_ zijn hiema niet_ opgenomen._ 

- 1915. 
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(dus o. a. van leeraren aan: gemeentelijke· hoo
gere · burgerscholen,. aan gymnasia, aan burger, 
avondscholen of aan- ·middelbare soholen voor 
meisjes en· 'van onderwijzers bij Rijksnorniaal, 
lessen), van onderwijzers bij ·het openbaar of bij 
het bijzonder lager ouderwijs en van leeraren 
aan bijzondere hoogere burgerscholen .of aan 
bijzondere · gymnasia. 

· Aan. het Pensioenfonds voor de gemeente
ambtenarel\., behooren. te worden gezonden de 
declaratien voor: de keuringen van gemeente
.ambtenaren, dus o. a. van onderwijzers bij het 
herhalingsonderwijs, van open bare onderwijzers 
IJedoeld in artikel 45 der. wet tot regeling van 
het lager oriderwijs,. va£ · onderwijzers aail 
ai:nbachtscholen: 

II. V66r de uitreiking van een.formulier 
voor _eene geneeskundige verklaring aan de tot 
het instellen van een onderzoek ·als bedoeld 
onder I benoemde geneeskundigen in dat for
m ulier te doen vermelden den"leeftijd van den 
te onderzoeken persoon. 

De· Miiiister van Financien, TREUB. 

28 Juni·1915 . . ARRES'r' van den Hoogen Raad_. 
Art. 22 van de wet van 23 Mei 1899, 

S. 128; heeft geeb. verdere, strekking dan 
om in tijden, waarin een deel van -het Ne
derlandsche grondgebied in staat van oorlog 

. . of van ·beleg is verklaard aan het militaire 
gezag dezelfde door. de · wet beperkte ver
ordenende ·bevoegdheid tA verleenen, di_e 
in normale tijden aan de Provinciale Staten 
en de gemeenteraden toekornt. 

Een verordening· van. het militair gezag 
op de uitoefening der jacht kan derhalve 
niet bevoegdelijk zijn uitgevaardigd krach
tens art. 22 der genoemde wet. Art. 29 
dier wet echter geeft aan het mili tair gezag 
de bevoegdheid, om de gebods- en verbods
.bepalingen der Jachtwet te wijzigen, zulks 
met eerbiediging· van de in, de_- wet opge-
nomeb ·strafbepalingen. -....: 

(Anders conclusie 0. M.) 

(Oorlogsivet van 23 Mei 1899, S. 128, artt. 
22 eb 29.) 

Voorzitter :· Mr.·:A, M. B. Hanlo. 

Raden :· Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
H. M: A. Savelberg, Jhr: Rh. Feith en L. E. 
Visser.· 

De Officier van Justitie bif de Arr.,Recht
baI!k te A_lmelo, requirant van cassatie .tegen 
een vonnis van die ·Re_chtbank ~an 13 .April 
1915, waarbij in hooger- beroep is bevestigd een-

22 
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vonnis van het Kantongerecht te Ensc~ede van 11899 ;S. 128), alsmede het K. B. -van 25 Sep-
11 November 1914, voor zooverre daarbij het 

1

tember 1914 (S. 463), ieder in eene hec.hti;mis
aan: 1°: B. G. M., 43 jaar, aannemer, geboren straf van een dag, met vrijspraak van het 
fo Hengelo, en 2°. W. J. B., 38 jaar, timmerman, beerdere ten laste gelegde. 
tfeboren_ te Lonneker, beiden wonende te Hen- \ In hooger beroep meende de·Arr.,B,echtbank 
gelo, ten laste gelegde was bewezen verklaard, ~e Almelo op. 13 April. j.l. · 's Kantonrechters 
en dezen voorts, met vernietiging van' dat feslissing niet te mogen handhaven. Immers 
vonnis voor het overige, als. ,_.schuldig aan : foezeer · zij ook _ diens oordeel onderschreef, 
,,het te Lonneker jagen op ·eenig wildsoort", foorzoov:e_el het _bewezene en de daaraan ge
met toepassing van art. 8 der Verordening van geven qualificatie betrof, waande zij, dat het 
den territorialen bev'elhebber in Overijssel van jverbod van den territoriaal bevelhebber niet 
30 September 1914, 1, 22, 29 en 43 der Wet Ms een· bevel had mogen worden aangemerkt 
van 23 Mei 1899 (S. 128), het K. B. van 25 ~n mitsdien ten onrechte art. 49 der Wet van 

I 

September 1914, 15 der Jachtwet, 23 en 91 Sr., f3 Mei 1899 (S. 128) daarop was toegepast. 
zijn ver?ordeeld ieder tot betaling -van eene Veeleer achtte zij diens ,,bekendmaking» eene 
geldboete van f 1.- en vervangende hechtenis ·terordening, weshalve zij daarop art. 43 van 

I van een . dag. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal - Mr. 
Tak. 

Nadat bij K. B. van 25 September · j.1. 
(S. 463) de gemeente Louneker in staat van 
beleg was verklaard, vaardigde de territoriaal 
bevelhebber in Overijssel·op 30 September 1914, 
,,algemeene bekendmaking n°. 4" uit, in 
art. 8 ·waarvan de jacht op alle wildsocirten en 
het schieten van schadelijk gedierte en vogels 
verboden wordt. 

Aan gerequireerden schijnt dit te zijn ont
gaan, waarom zij zich te verantwoorden hadden 
ter· zake : ,,dat zij, den 3 October 1914, des 
namiddags circa 3¼ uur, alzoo in gesloten 
jacbttijd, te Driene, gemeente Lonneker, in 
het jachtveld, dragende ieder een geweer in 
jagende houding, daarmede hebben geloopen op 
bouw- en weiland en op genoemden dag in ge
noemde ·- gemeente eenige fazanten 'hebben 
geschoten' '.· 

Bij vonnis van 11 November j.l. nam de 
Kantonrechter te Enschede te hunnen aanzien 
als wettig, en overtuigend· bewezen aan, ,c1aarbij 
·de zinsnede ,,alzoo in gesloten jachttijd" als 
eene overbodige en bovendien 'onjuiste quali
ficatie aanmerkende: ,,dat zij, den 3 October 
-1914, des namiddags circa 33/. uur, hebben 
gelooperi te Driene, gemeente Lonneker, op 
bouw- en weiland, dragende ieder een geweer in 
jagende houding", welk feit werd gequalifi
ceerd als : ,,Het jagen in de gemeente Lonneker, 
terw\jl de jacht op alle wildsoorten in die ge
meente is verboden", waarna zij werde~ ver
oordeeld, met t_oepassing der artt. 18, 91 Sr., 
3, 10 pr. en n°. 14, 11 der Wet van· 15 April 
1886 (S. 64), 15 der Jagtwet, 8 der bekend
making van den territoriaal - bevelhebber 
genoernd, l, 29 en 49 der Wet van 23 Mei 

genoemde wet van kracht oordeelde, waardoor 
de gerequireerden - waarschijnlijk tot hun 
genoegen - ieder hunne straf yeranderd zagen 
ip eene geldboete vari f 1 subsidiair een dag 

!echtenis. _ 
Het onderwe~pelijk geval laat -o~~ dus nog 

echts even ruiken aan de doos van Pandora, 
Jaarvan Mr. Kortenbout van der Sluis in 
W. 9751 het deksel gelicht heeft. en na al het 
s~of, hetwelk sedert dien deze kwestie reeds· 
1lleen in het Weekblad van het Recht heeft 
oi{lgejaagd [(Mr. H. C. HoeftIIasselaar (W. 9753), 
-Mr. H. de Bie (W. 9754), Mr. P. J. A. Losecaat 
ie,meer (W .. 975q), Mr .. A. N. L. Otten (W. 
91760), Mr. A. C. Leendertz (W. 9766) en 
Mr. Dr. 'A. J. Eigeman (W. 9767)1, kl!,!! he·t 
,erkelijk geen verwondering baren, dat de 
hfer Officier van Justitie Uw oordeel tracht te 
vernemen, al was het maar enkel om den veel 
g~plaagden Overijsselschen "territoriaal bevel
h~bber, die onwillig in den strijd is gesleept 
CW. 9766 en 9769), voor herhaling te vrij-· 

I -
wlaren. · 

In de nitvoerige Memorie, die de heer requi-
rjnt ter ondersteuning zijner , cassatievo.or
zi1ening heeft ingediend, _stelt hij twee middelen, 
luidende: 

\ I. ,,Schending, door verkeerde toepassing, 
d1r artt. __ 22 eh 43 van de Wet van 28 Mei 
1199 (S. 182), in verband met art. 187 der 
Gfondwet; _ 

l~I. ,,Schending, door niet-toepassing, der 
~rt\ t. 40 en 45 der Wet van 13 Juni 1857 (S. 87), 
m verband met art._ 10 sub 14 der Wet van 
161nApril 1886 (S. 64)." - ,-

1e behandeling der eerste grief stelt ons voor 
de vraag, of het verbod van den territoriaal 
be~elhebber, in art 8 der ,,algemeene bekend
making n°. 4" gegeven, al of niet als---eene 
ve ordening in di>n zin der artt. 22 en 43 der 
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Wet van.28 Mei 1899 (S. 128), is aan te merken. (Bijl. Hand. 2° K: .1890/91, 31-1) ,,of bij 
·De: Rechtbank beantwoordt haar toestem- wijziging der wettelijke bepalingen op het 

mend, zich daarb(i steunend· op het karakter dragen van. wapenen ook de desbetreffende 
van het gegeven voorschrift, dat bestem\l is stratlen door het militair gezag zullen kunnen. 
om algemeen te werken, in tegenstelling van worden gewijzigd" en ,,of het niet wenschelijk 
een bevel, hetwelk slechts van tijdelijken aard zijn zou achter ,, ,,wapenen"" te voegen 
en bovendien zuiver persoonlijk is. ,, ,,alsmede die op de uitoefening der jacht" "; 

Ik deel.dit inzicht niet en schaar mij liever In de Memorie van Toelichting op het later· 
aan de zijde der entente, die aan art. 22 eene Ontwerp (Bijl. Hand. 2° K. 1897/98, •166, 3), 
meer beperkte· machtssfeer toedicht. Reeds beantwoordde de Regeering die opmerkingen. 
de natuurlijke beteekenis van het woord ten deele ontkennend en zeide zij, ·dat het alleen 
;,politieverordeningen" toch duidt op een pro- de bedoeling was, dat de •bepalingen op het 
duct, zooals •dit anders -gewoonlijk door den dragen van wapenen en niet die betreffende de 
gemeente- en desnoods op den koop toe door straffen door het militair gezag kond.en worden 
den provincialen ·wetgever wordt voorgediend veranderd. Intusschen werden echter nu ook 
en het plaatsen daarnaast van de verordeningen de .bepalingen der Jagtwet aan mogelijke 
en, keuren van waterschappen, veenschappen militaire revisie onderworpen· en waar zij dus 
en veenpolders versterkt mij in de meening, dat thans aan wijziging blootstaan, ·meen ik met 

• ik niet mistast, · omdat meestal deze . drie een beroep op de zooeven geciteerde plaatsen 
categorieen van wettelijke voorschriften van uit het Voorloopig Verslag en de Memorie van 
lagere orde in een adem worden genoemd. Toelichting te · mogen volhouden dat die 
Ook doelt de mogelijkheid van uitvaardiging revisie zich nimmer tot de bedreigde straffen 
van ,,nieuwe politieverordeningen" naast ,,wij- mag uitstrekken, doch uitsluitend beperkt is, 
ziging en schorsing van bestaande" veeleer op gelijk trouwens voldoende blijkt nit de redactie 
aansluiting aan de geldende begrippen dan op van het artikel, tot de bepalingen betreffende de 
afwijking daarvan · in den zin der door de uitoe-fening der jacht. 
Rechtbank beproefde omschrijving. Nu vindt'de heer requirant hierin kennelijk 
· Doch bovendien dringt ook de geschiedenis eene aanwijzing voor de juistheid der bewering, 

in andere richting. · De bepaling immers van dat de strafbepalingen der Jagtwet des bevel
art. 22 wordt in hoofdzaak reeds gevonden in hebbers jachtverbod sanctionneeren. !miners 
art. 29· van het Ontwerp van 27 April 1889 die wet zou dan in den gewijzigden vorm gelden 
(Bijl. Hand. 2° K. 1889/90, 147, 1-2) en en dus overtreding strafbaar zijn krachtens' 
zoowel iu de toelichting daarvan (1. c. 147, 3) de artt. 40 en vlg. 
als in het voorloopig verslag (Bijl. Hand. 2° K. · De reeks moeilijkheden, die deze opvatting 
1890/91, 31-1) en bij het openbaar debat met zich brengt, bewijst reeds hare onjuistheid, 
(Hand. 2° K. 1898/99, bl. 918) komt slechts Stel eens, dat het militair gezag alleep. het 
het streven tot uiting om het militair gezag met jagen met kunstlicht of met een afdraaier zou · 
de · bevoegdheid te bekleeden, die in tijden toestaan, · waar zou dan bij overtreding de 
van rust aan den Gemeenteraad toekomt. sanctie moeten worden gevonc'en? En. wat 

· Acht ik dus de opvatting der. Rechtbank zou er in het onderw~rpelijk geval over de gewe
onjuist, dan erken ik ·tevens gaarne, dat die ren moeten worden be.slist, waar er van gesloten 
van den Kantonrechter de voorkeur verdient. jachttijd niet .de rede is? Met tal van andere 
Zij toch schijnt mij - en hiermede luid ik de vrageri zouden deze beide nog kunnen worden 
bespreking van het tweede middel in - in vermeerderd en indien de strafbepalingen der 
overeenstemming zoowel met de bewoordingen Jagtwet hierop het antwoord zouden .moeten 
als met de geschiedenis van de artt. 29 en 49 brengen, dan zou de vergelijking daarop van de 
det Wet van 23 Mei 1899 (S. 128). tang en het varken niet geheel misplaatst zijn. 

In het oorspronkelijk Ontwerp toch (Bijl. Beter ·en·meer aannemelijk schijnt mij dan ook 
Hand. 2e K. 1889/90, 147, 1-2) werd over de deze uitlegging. Art. 29 .der Wet van 23 Mei 
bevoegdheid. van, het militair gezag om ver- 1899 (S. 128), verklaart het militair gezag 
andering te brengen in de bepalingen op de bevoegd de wettelijke bepalingen op de nit 
uitoefening der jacht gezwegen en werd in oefening der jacht te wijzigen en dus eene 
art. ·36 alleen gewaagd van wijziging der wette-

1

1 regeling te geven, afwijkende .van die der 
lijke ):iepalingen , op het · dragen van wapenen. J agtwet. Daarmede is echter geenszins· ge
Reeds toen trok dit voorschrift de aandacht I zegd, dat die regeling in de plaats treedt der 
en in .het Voorloopig Verslag werd gevraagd jachtvoorschriften en dus een jagtwetbepaling 

22* 
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wordt, waarop de straffen bij die we.t bedreigd 
van toepassing zijn, doch alleen, dat naast die 
·yoorschriften, welke dan tijdelijk buiten werking 
zijn, doch .inderdaad on:veranderd voortleven, 
die van het militair gezag worden gesteld, 
niet als jagtwetbepalingen, doch als zelfstandige 
beveien, · waaraan art. 49 eigen strafrechtelijke 
sanctie waarborgt. 

En wanneer ik nu nogmaals de historie ga 
oproepen, dan blijkt zij .eene trouwe bond
genoote, want bij dezelfde gelegenheid, waarbij 
op aanvulling van art. 29 (36) werd aange
drongen (Bijl. Hand. 2° K. 1890/91, 31, 1) 
werd tevens zonder latere tegenspraak. der 
Regeering geconstateerd, dat de bevoegdheid 
tot wijziging der straffen der wettelijke bepalin
gen op het dragen van wapenen, die bij ·het 
intreden. van den staat van oorlog of van beleg 
eigenlijk te gering zouden zijn, onnoodig en 
strijdig met den geest van het Ontwerp is, 
omdat dit zelf de straffen bevat tegen over
treding zijner voorschriften. Zoo dient dus 
naar analogie de straf op ove.rtreding van het 
gegeven verbod niet te worden gezocht in de 
Wet van 13 Juni 1857 (S. 87), doch in die 
van 23 Mei 1899 (S. 128), omdat. de Jagtwet 
ongewiizigd blijft voortbestaan en· alleen hare 
werking tijdelijk wordt geknot door des bevel
hebbers verb.od. 

Evenwel moet de vraag naa~ het in dezen 
bijzonder toepasselijk artikel .thans nog even 
worden besproken. Gelijk ik _reeds. aantoonde, 
kan dit nimmer-.art. 43 zijn en evenrqin de 
artt. 44, 45, 46, 47. en. 48, daar deze speciale 
onderwerpen regelen. Rest dus alleen art. 49, 
waarin het niet voldoen aan een bevel met 
straf wordt bedreigd. Nu zegt de E,echtbank 
daaromtrent, dat als bevelen slechts kunnen 
worden beschouwd : ,,de hetzij aan een bepaald 
persoon, hetzij aan eene groep van personen 
gegeven voorschriften om een bepaalde hande
ling of reeks handelingen te verrichten, welke 
voorschriften, juist omdat zij_ slechts op eene 
bepaalde handeling of reeks· hanclelingen ge
richt zijn, hunne bindende kracht. verliezen, 
zoodra de persoon .of personen, aan wie zij gege
ven waren, de hun opgelegde handeling of reeks 
handelingen hebben verricht". Hierin zciu 
da~ natuurlijk het uitgevaardigd ·verbod niet 
passen. Ten onrechte evenwel wordt, naar 
ik meen, deze strafbepaling ter zijde .gelaten, 
onidat een bevel, dat etymologisch synoniem 
is met gebod (v. Dale i. v. bevel), geenszins 
gebonden is a,an de enge grenzen, waarmede 
de Rechtbank dit begdp omringt en evengoed 
een gebod om iets te doen als om iets na te 

laten kan inhouden. In h.et jac:\J.tverbod nu 
van het militair gezag in Overijssel ligt. voor, 
elkeen het gebod opgesloten zich. van het 
jachtvermaak in alle geledingen te. onthouden 
en overtreding van dit ve,bod is de. overtreding 
van een bevel, ter bestraffing waarvan als 
strafbepaling uitsluitend ~rt. 49 in aanmer
king komt. Bovendien rechtvaardigen noch 
de bewoordingen, nocli de geschiedenis der wet 
eene zoo beperkte uitlegging, terwijl men toch 
v66r alles moet uitgaan van deze gedachte, dat 
de wetgever bij de behandeling van dit belang
rijk onderwerp zich gespitst he.eft ,op de ver
zekering der nakoming zijnei; bepalingen. 
- .Ik acht mitsdien het eerste middel gegrond 
en het tweede verwerpelijk en concludeer tot 
vernietiging van het bestreden vonnis ten aan- ..... 
zien der rechtsoverwegingen, de toegepaste 
artikelen .en, de straf en voorts•.tot bevestiging van". 
's Kantonrechters beslissing ook in dit opzicht. 

De Hooge ·Raad, ertz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Fentener van Vlissingen ; 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij ~emorie: (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0., dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van het Kantongerecht te Enschede ten laste 
van de gerequireerden .is bewezen verklaard, 
wat hun o. m. bij de inleidende dagvaarding was 
ten laste gelegd: dat zij den 3 October .1914 
des. namiddags circa 3¾ uur hebben geloopen te 
Driene, gemeente Lonneker, op bouw- en weiland,' 
ieder een geweer dragend.e in jagende houding; 

dat dit bewezenverklaarde bij .het bestreden 
vonnis is gequalificeerd en de gerequireerden 
te dier zake zijn ver.oordeeld, gelijk aan het hoofd 
van dit arrest is vermeld ; 

dat de Rechtbank deze veroordeeling heeft 
uitgesproken na te hebben ov:erwogen, dat het 
bewezenverklaarde valt onder a:r:t. 8 der 
Verordening van den Territorialen Bevelhebber 
in Overijssel. enz. van 30. September 1914, 
waarbij in verschillende gemeenten . .iµ het 
onder de rechtsmacht van dien bevelhebber 
staand, in staat van beleg verklaard gebied, 
o. m. in de gemeente Lonneker de jacht op alle 
wildsoorten is verboden, doch dat de Kanton
rechter ten ome,chte de over:treding :van dit 
v.erbod he.eft beschouwd als het niet vold._oen 
aan een bevel van. het militair ge,z~g; straf.baar 
gesteld bij art. 49 der Wet van 23 Mei 1899(8.128 ); 

dat immers art. 22 dier wet aan het militair · 
gezag het r.echt ge.eft in·gebied, ·dat in sta~t van 
beleg is verklaard, politieverordeningen vast 
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te stellen, onder welke verordeningen zijn te i 
verstaa1i voor bepaald- grondgebied gegeven · 
algemeene voorschriften, waaraan zij;• die zich 
op dat grondgBbied· bevinden, zich · bij voort- _ 
during hebben te houden, zulks in tegenstelling 
tot de bij art. 49 bedoelde bevelen; zijnde voor' 
schriften, hetzij aan · een bepaalde · persoon, 
hetzij aan eeri groep personen gegeven om 
zekere handelingen te verrichten, en welke, 
ziiodra -- die handelingen zijn verricht, him 
binde:ride kracht ·verliezen ; 

-dat het militair gezag bij het vaststellen van 
,z_iiodan1ge VE;rordeningen .zich in het algemeen 
m6et houden binnen de perken, die bij de 
Gemeentewet en de Prov. Wet aan de wet
gevende bevoegdheid van de Gemeeiiteraderi 
en van de Prov. Staten zijn gesteld, doch dit 
uitzondering lijdt, indien de wet van 1899 zelve 
aan de bevoegdheid vail"i1et militair gezag uit-
breiding geeft ; · 

dat dit is geschied in art. 29 ten aanzien der 
bepalingen op de uitoefening der jacht, en het 
militair gezag krachtens genoemd artikel be
voegd is omtrent dit onderwerp, - ofschoon 
het, als in vollen omvang door de wet geregeld, 
ligt buiteil liet gebied, dat door provinciale 
of gemeentelijke politieverordeningen wordt 
bestreken -politieverordeningen vast te stellen; 

dat het meergenoemde art. 8 der Verordening 
van den Territorialen Bevelhebber wegens zijn 
algemeenheid en doorloopend bindend karakter 
als een zoodanige verordening is te beschouwen 
en overtreding daarvan alzoo. wordt getr_offon 
door de stmfbepaling van art. 43 ; 

waarin met de uitdrukking ,,li.et b~ugerliJk 
gezag" zeker niet is be'doeld hef Rijksgezag, 
aanto<,>ncn, dat' ·die bepaling geen verdere 
strekking hecft dan_ om in tijden, waarin een 
deel van het Nederlandsche grondgebied •in 
staat van oorlog of van beleg is verklaard, 
aan het militair gezag dezelfde door de wet · 
beperkte verordenende bevoegdheid te · ver
leenen, die in normale tijden aan de.Provinciale 
Staten en ·de Gemeenteraden toekomt ; 

dat dus een verordening ·op de· uitoefening 
der jacht, gelijk art. 8 meergemeld, als be, 
treffende een onderwerp, _welks · regelirig de 
R1jks-ivetgever zich in vollen omvang heeft 
voorbehouden, niet bevoegdelijk kan -zijn uit
gevaardigd krachtens art. 22 der Wet van 1899; 

0. echter, dat art. 29 van vo·ormelde wet-aan 
het militair gezag de bevoegdheid geeft · de 
gebods- en verbodsbepalingen der Jachtwet 
te wijzigen, zulks met eerbiediging van de in die 
wet opgenomen strafbepalingen ; 

dat bij gebrnikmaking van die bevoegdheid 
door het militair gezag, gelijk in meergemeld 
art. 8 is geschied, de strafbepalingen der 
Jachtwet dus onveranderd van _ toepassing 
blijven op wat, overeenkomstig de door het 
militair getag gewijzigde norm dier wet, als 
jachtovertreding is te beschouwen; 

0. dat het hierboven betoogde medebrengt 
dat de verocirdeeling, zooals. zij door de· Recht
bank werd uitgesproken, niet kan warden in 
stand gehoU:den ; 

Verriietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Almelo op 13 April 1915 in deze zaak gewezen, 
doch alleen voorzoover be_treft de aanhaling 
der toegepaste wetsartikelen en de aan gerequi-
reerden opgelegde straf ; · 

0.,- dat de middelen van cassatie zich richten 
-tegen deze beslissing-en ter toelichting daarvan 
is aangevoerd, dat art. 22 der Wet van 23 Mei 
1899 (S. 128) aan het militair gezag niet de 
bevoegdheid verleent 'verordeningen, _als _ daar 
bedoeld, vast te stellen omtrent onderwerpen 
die bij Rijkswetten zijn geregeld ; 

En te dien aanzien opnieuw rechtdoende'uit 
_ krachte van art. 105 R. 0.; 

dat· art. 8 der Verordening van den Territo
rialen Bevelhebber desniettemin bindende 
kracht bezit, vermits · dit artikel niet is" uitc 
gevaardigd op grand van art. 22 en de naleving' 
daarv!in ·dan ook niet ·wordt verzekerd · door 
de strafbepaling van ·art. 43, doch dit voor
-schrift is· een uitvloeisel van de door art. 29 
aan het militair gezag gegeven bevoegdheid om 
de wettelijke 'bepalingen op de uitoefening der 
jacht te wijzigen en op overtreding daarvan 
toepasselijk zijn de artt.- 40 eri 4-5 der J achtwet ; 

0. dat · beide middelen zijn gegrond ; 
dat immers zoowel de "bewoordingen en de f 

tekst van art. 22 der :Wet van 1899, · als het I 
~erbaiid tusschen dit wetsartikel en art: 10, 1 

Gezien cle artt. 8 der Verordening van den 
Territorialen Bevelhebber in Overijssel van 
30 September 1914, 40 der Jachtwet, 10, 
14°. en 11 der Wet van 15 April 1886 (S. 64), 
23 en 91 Sr.; 

Veroordeelt de gerequireerden ieder tot 
betaling van een geldboete van twee gulden ; 

Bepaalt, dat zoo de boete niet betaald wordt 
binnen twee maanden na den· dag, waarop deze 
uitspraak kan worderi ten uitvocr gelegd, deze 
zal warden vervangen door een hechtenis van 
twee dagen voor ieder cl.er veroordeelden ; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(Ned. Jur.) 
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29 Juni 1915. BESLUIT, tot vaststelling van 
het tjjdstip, bedoeld in ,artikel 1 der wet 
van 30 Jan:uari 1915 (Staatsblad n° .. 66). 
s. 299. 

Bepaald op I October 1915. 
) 

30 Juni 1915, BESLUIT, tot vaststel!ing va'n 
· eenen algemeenen maatregel van bestuur 
tot uitvoering van de Oorlogszeeongevallen
wet 1915. S. 300. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 2· Juni 
1915 n°. 3738,. afdeeling Nijverheid en van 
Financien van 3 Juni 1915 n°. 1808, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

D;n Raad van State gehoord, advies van 
22 Juni 1915 n°. 22; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 25 Juni 1915, n°. 4259, 
afdeeling Nijverheid en van 28 Juni 1915, 
n°. 2139, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 20 en 26 van de Oor
logszeeongevallenwet 1915; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop.de Oorlogs. 

zeeongevallenwet 1915 in werking treedt, te 
bepalen als volgt : 

Art .. 1. 1. Voor de toepassing van <lit besluit 
hebben de woorden en uitdrukkingen ,,zee
vaartuig", ,,buitengaats brengen", ,,Onze Mi
nister" en ,,eigenaar" dezelfde beteekenis, welke 
daaraan voor de toepassing van-de Oorlogszee
ongevallenwet 1915 is toegekend bij artikel 1 
van die wet. 

2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
onder bemanning de schipper ,begrepen. 
- 2. 1. De eigenaar is verplicht er voor te 

zorgen, dat v66r het ondernemen van eene reis 
aan elk lid van de bemanning van zijn zeevaar
tuig wordt uitgereikt eene door of namens hem 
onderteekende verklaring, waaruit bljjkt tegen 
wien of tegen wie de schepeling of zijne nage
laten betrekkingen eene vordering tot uitkeering 
.van de bedragen, waarop hij of zijne nagelaten 
,):ietrekkingen krachtens de Oorlogszeeonge
vallenwet 1915 aanspraak zullen kunnen ver
krijgen, kunnen instellen. 

2. Ten aanzien van schepelingen, aange
monsterd v66r het in werking treden van de 

-Oorlogszeeongevallenwet 1915 en van schepe
lingen, die niet aangemonsterd zijn, omdat te 
hunnen aanzien aanmonstering niet is voor
geschreven, zal de in het eerste lid bedoelde ver
klaring de bepalingen moeten bevatten, bedoeld 

in het derde .lid van artikel 3 van de Oorlogs
zeeongevallenwet 1915. 

3. Van de in het eerste en in het tweede lid 
van dit attikel bedoelde, door of namens den 
eigenaar te onderteekenen,-verklaringen, waar
van de formulieren door Onzen Minister warden 
vastgesteld en in de Staai~coura11t bekend ge
maakt, warden op aanvrage door of namens 
den eigenaar kosteloos een voldoend aantal 
ex'emplaren door de ambtenaren van de scheep
vaartinspectie beschikbaar gesteld. 

3. 1. Met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten _hoogste honderd 
gulden wordt gestraft de eigenaar, die niet 
zorgt, dat v66r het ondernemen van eene reis 
aan elk lid van de bemanning, van zijn zeevaar
tuig eene verklaring; als in het eerste lid van 
artikel 2 bedoeld. of in het geval, voorzien bij 
het tweede lid van dart arti_kel, eene verklaring 
als in dat lid bedoeld, wordt uitgereikt. 

2. Geen straf wordt uitgesproken tegen den 
eigenaar, van wien blijkt, dat de overtreding 
buiten zijn toedoen is gepleegd. 

4. Dit besluit treedt _in werking met den 
tweeden dag na dien der 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 be
sluit, hetwelk gelijktij dig in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal warden geplaatst en 
waarvan -afschrift zal warden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Juni 1915. 
WILHELMINA. 

De JYiin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
.POSTHUMA. 

De JYiinister van Financien, TREUB. 
-( Uitgeg. 10 Juli 1915.) 

30 Juni 1915. BESLUIT, betreffende de opening 
der tweede zitting van den militieraad voor 
de lichting der militie van 1916. · S. 301. 

WIJ WILHELMINA; ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Oorlog, Onzen- Minister van 
Marine en Onzen Minister van Staat, Minister 
van Binneiilandsche Zaken, van 26 Juni 1915, 
Kabinet, Litt. D80 ; 

Gezien art. 3 der wet van 11 Juni 1915 
(Staatsblad n°. 241) ; 

Hebben. goedgevonden en ·verstaan: 
De tweede zitting van den militieraad voor 

de lichting der militie van 1916 wordt geopend 
op Maandag 12 Juli .1915. 

Onze Ministers van Oorlog, Marine en Bin-
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iienlandsche Zaken zijn, ieder .voor zooveel heµi 
betreft, belast met de uitvoering van dit Be
sluit, ·datjn het Staatsblad zal worden' geplaatst. 

:•s-Gravenhage,. den 30sten Juui 1915. · 
WILHELMINA. 

De Minister-van Oorlog, BosBOOM. 
De Mi.nister van· Marine, ·J. J. RAMBONNET, 
De Minister van Staat, Minister v.an Binnen-

landsche Zake·n, CORT v. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 3 Juli 1915.) 

30 · Juni 1915. ·MISSIVE van den Minister van 
·oorlog' betreffende de vergoedi~g wegen; 
kostwinrierschap. 

De Minister van Oorlog. heeft, onder dag
teekening van 30 Juni jl., de volgende circulaire 
"tot de burgemeesters gericht :· 

. Jn sommige · gemeenten is het ~o,orgekomen, 
dat aan personen, .die. vergoeding wegens kost-

! winnerschap. in ontvangst kwamen n'emen, 
een· geringer bedrag werd uitgekeerd dan dit; 
waarvoor door hen voor voldaan moest worden 
geteekend. 
' Roewel mij gebleken.is, dat vo'or deze wijze 
van' handelen i~ de 'mij bekend geworden. 
gevallen wel redenen kunnen wor.den aange
voerd, vermeen ik .toch, dat zij niet. behoort 
te worden toegepast, omdat z·elfs . de schijn 
moet worden vermeden, dat bij cle bedoelde uit'. 
betalingen niet geheel correct :r.o_u 'worden 
gehandeld. · · 

Meent de burgemeest_er . eene vordering op 
den betrokken ·belanghebbende te kunnen ·doen 
gelden, dan zal in elk geval inhouding van een 
gedeelte van het uit te keeren.bedrag niet dan 
met toestemming van den ·belanghebbende 
:kunnen geschied~n en tegen overgifte va:ii \)ene 
quita.ntie voor het ingehouden bedrai{ " 

· · · (Gem.-sfom): 

l Juli 1915. ·_BESLUIT, h<iudende verbod van 
uitvoer van schellak. S. 302. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang. van den 

Staat noodig is, den uitvoer van -schellak te 
verbieden; 

Gezien de.wet van 3 Augustus 1914 (Staats
b,lad n°. 344); -,. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oo:r;log, van.Finarrcien en van Landbouw, Nij
verheid en Randel van 24 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. N78 ,- • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1915, n°. 1) ; · · 

Gezien het nader rapport. van ·Onze ·vo·or-

.noemde :Ministers van- 30- Juni 1915, Kabinet-, 
Litt. A81 ; 

Rebben goedgevoriden en verstaan· te be-
palen: · 

Eenig artikel: · · 
De liitvoet van schellak is verboden van den 

·dag der afkondiging van dit besluit. 
Wij behouden Ons voor · dit verbod tijdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevaUeri daarvan 
ontheffing te doen _verleenen. 

Onze Ministers van Oor~og, van Financien 
en van Landbouw,. Nijverheid en Randel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, · belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

·•s-Gravenhage, den lsten ·Juli 1915. 
WILHELMINA . 

De Minister van Oorlog, .BosBOOM. 
De Minister van Financien, 'TREUF. 

De Min: van Lanabouv;, N~iverheid en Handel, 
PosTHu11rA: · 

(Uitgeg'. 1 Juli .1915.) 

I Juli 1915. BESLUIT, ho~dende bekendma
king in het Staat.~blad van het op 20 J anuari 
1914 te Lo_nden geteekend Internationaal 

. Verdrag voor de'beveiliging van ·menschen, 
levens op zee. S. 1!03. 

WIJ .WI~IfELMINA, ENZ. 

Gezien het ·op 20 Januari 1914 te Londen 
geteekend in:ternationaal verdrag_·voor de be
veiliging·van menschenlevens op zee, 'welk ver
drag, met ·het daarbij behoorend reglement-_en 
slotprotocol; fo .goedgekeurd bij de wet· :van den 
28sten Dec.ember 1914 (Staatsblad ·n°; 616) en 
waarvan een. afdruk _met vertaling bij dit be
sluit is gevoegd ; 

Overwegende dat de Nederlandsche.akte. van 
bekrachtiging van bedoeld verdrag te· Londen 
is nedergelegd ; ::,, 
: . Op de voordracht van· Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zak~n van den 28sten Juni 
1915, n°. 23078, Directie van het Protocol; 

Rebben g'oedgevonden en verstaan: · 
meergenoemd· vei:drag; m·et- 'het daarbij be

hoorend reglement eil slotprotocol ·en,d!) ver
taling van• die stukken te doen .. bekend maken 
door .de plaatsing van- di~ besluitdn het Staats-
blad.: (1). . 
- Onze Ministers,:·Roofden v-an Departemen
teii van Algemeen _ Bestliur, zijn belast, ieder 

· (1) De Fransche teht is opgenomen bij de 
wet van 28 Dec. 1914, Stbl. n°. 616, pag. 6150. V. 
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voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt .. 

's-Gravenhage, den.lsten Juli 1915:. 
WILHELMINA.: 

De 11fin. van Buitenlandsche Zaken, J. LOUDON. 
(Uitgeg. 21 Juli 1915:) · 

INTERNATIONAAL VERDRAG voor de be
·veiliging van menschen,ei:ens op zee._ 

VERDRAG. 

lNLEIDING. 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen, in naam van het Duitsche Rijk ; 
Z:ijne l\fajesteit de Keizer van Oostenrijk, Ko
ning van Bohemen enz. en Apostolisch Koning 
van Hongarije ; Zijne l\fajesteit de Koning der 
Belgen ; Zijne Majesteit de Koning van Dene
maken; Zijne Majesteit de Koning van Spanje; 
de President van de Vereenigde Staten van 
Amerika ; de President van de Fransche Repu
bliek; Zijne Majesteit de Koning van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannie en 
Ierland en van de antler Britsch gezag staande 
overzeesche Bezittingen, Keizer van Indie ; 
Zijne Majesteit de· Koning van Italie; Zijne 
Majesteit de Koning van Noorwegen; Hare 
Majesteit d~ Koningin der Nederlanden; Zijne 
Majesteit de Keizer aller Ruslanden ; Zijne 
Majesteit de Koning van Zweden ; het nut 
erkend. hebbende van het eenparig vaststellen 
van bepaalde gel:ijkvormige regelen voor zoover 
de·. beveiliging van menschenlevens op zee 
betreft, hebben besloten te dien einde een 
verdrag te ·sluiten en hebben tot Hunne Ge, 
voimachtigden benoemd, te weten : 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 
van Pruisen, in naam van het Duitsche Rijk : 

Zijne Excellentie · den Heer Dr. VON KoR
NER, enz. 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd, in Con
ferentie te Londen zijn bijeen gekomen en een: 
parig het volgend Verdrag hebben vastgesteld : 

TITE L I. 
OVER DE BEVEIT.,IQ-INQ- VAN MENSCHEN~ 

!,EVENS OP_ ZEE. 

Art. 1. De Hoage verdragsluitende Partijen 
verbinden zich, ten einde de beveiliging van 
menschenlevens op zee te verzekeren, de 
bepatingen van dit Verdrag toe te passen, . alle 
reglementen uit te vaardigen en- alle maatrege
len te neinen geschikt om het Verdrag z:ijne 
geheele en volledige werking te doen hebben. 

De bepalingen_ van dit :Verdrag worden aan
gevuld door een Reglement, dat dezelfde waarde 

h!)eft en op hetzelfde oogenblikin.werkirig. treedt 
· als het Verdrag. Elke verw:ijzing. naar het 
Verdrag sluit in zich eene gelijktijdige. verwij
zing naar het bij het. Verdrag gevoegde Regle
ment. 

TITE.L II. 

SCHEPEN, WAAROP DIT VERDRAG 
TOEPASSELIJK IS. 

2. Onderworpen aan de regelen van dit Ver
drag zijn, behalve in _de gevallen, waarin het 
Verdrag anders bepaalt, de rnechanisch voort
bewogen handelsschepen van elken Staat der 
Hoage verdragsluitende Partijen, welke rneer 
dan twaalf passagiers vervoeren en welke zich 
begeven van eene haven van een dezer Staten 
naar eene haven buiten dien Staat gelegen, 
of omgekeerd. Worden beschouwd a~s havens, 
gelegen buiten de Staten van de Hoage ver
dragsluitende Partjjen, de havens, gelegen iri . 
hare Kolonien, Bezittingen of Protectorate.n. 
· Als passagiers woi:-deri niet beschouwd de 
personen, die ingescheept zijn als gevolg van 
overrnacht of ten gevolge van de verplichting, 
welke rust op den schipper, orn personen, die 
in zee zijn opgenornen, dan we! andere perso
nen, over · te voeren. 

3. Uitgezonderd. van dit ·verdrag zijn, be
halve in de gevalleri, waarin het Verdrag anders 
bepaalt, de schepen, welke de reizim maken, 
waarvan de lijst door elke Hooge verdragslui
tende Partij zal warden overgelegd aan de 
Brits_che Regeering op het oogenblik van de 
ratificatie van het Verdrag. 

· Geene lijst zal reizen rnogen omvatten ge-· 
durende welke de schepen zich rneer dan 200 
zeem:ijlen van de dichtstb:ij gelegen kust ver. 
wijderen. 

Elke Hoage verdragsluitende Partij heeft 
het recht later hare lijst van reizen te wijzigen, 
indien zij zich houdt aan dit artikel en onder 
verplichting, dat zjj deze wijziging rnededeelt 
aan de Britsche Regeering. 

Elke Hoage verdragsluitende. Partij heeft 
het recht van eene andere verdragsluitende 
Part:ij het genot van de yoorrechten van dit 
Verdrag ~e vorderen voor al de schepen van 
hare:ri Staat, die eenige reis, verrneld .in hare 
eigene ljjst, volbrengen. Te dien einde zal de 
Part:ij, die dit genot zal ·vorderen, a:an de be- · 
doelde sch~pen de verplichtingen .opleggen; 
welke zijn voorgeschreven door · het Verdrag; 
voor zoover deze verplichtingen niet, met het 
oog op den aard van de reis, onnoodig of on
redelijk zouden zijn. 

4. Geen schip, dat b:ij z:ijn vertrek.niet onder-
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.worpen·is•aan·de regelen van het_Verdrag, kan 
er aan · worden onderworpen gedurende zijile 
reis, · indien storm of . eenige andere oorzaak 
van overmacht het in de· noodzakelijkheid 
brengt een to;vlucht te ~oeken in eene haven 
van een der Staten van de Hooge verdragslui• 
tende Partijen. 

TITEL III. 

VEII.IGHEID VAN DE SCIIEEPVA.ART. 

5. Wanneer de uitdrukking ,,elk schip". in 
dezen Titel en Ii.et daarmede verband houdende 
gedeelte ·van het hierbij gevoegde Reglement 
wordt gebruikt, worden hieronder alle · handels
schepen verstaan, welke tot een van de ver
dragsluitende Staten b_ehooren,_ hetzij zij in 
artikel 2 bedoeld zijn of niet. 

6. De Hooge verdragsluitende Partijen ver
binden zich alle mogelijke maatregelen te treffen 
om de opruiming van wrakken te verzekeren 
in het Noordelijk deel van den Atlantischen 
Oceaan, dat zich uitstrekt ten Oosten van eene 
lijn, getrokken van Kaap Sable naar het punt 
gelegen op 34° Noorderbreedte en 70° Wester
lengte. Zij zullen daarenboven, binnen · den 
kortst mogelijken tijd, voot den Noord-Atlan
tischen Oceaan een dienst voor het bestudeeren 
en het waarnemen der verschillende ijstoe
standen en een dienst voor het opzoeken van 
het drij vende ij s instellen. 

V oor dit doel : 
zullen twee schepen worden belast met deze 

drie diensten ; 
zullen gedurende het geheele ijsseizoen deze 

schepen belast zijn met het opzoeken van het 
drijvende ijs ; 

zullen gedurende het verdere deel van het 
jaar ·deze schepen belast· zijn zoowel met het 
bestudeeren en het waarnemen der verschillende 
ijstoestanden als met het opruimen van wrak
ken. Nochtans moeten het bestudeeren en 
het waarnemen der verschillende ijstoestanden 
op afdoende wijze verzekerd zijn, inzonderheid 
van begin Februari tot den tijd, dat·de ijsdrift 
aanvangt. 

Terwijl de beide schepen bezig zijn met het 
opsporen van het drijfijs, zullen de Hooge ver
dragsluitende Partijen voorzoover zij daartoe 
in staat zijn en -de eischen van den zeedienst 
dit toelaten, oorlogsschepen ·of andere schepen 
uitzenden om gevaarlijke wrakken op te ruimen,. 
indien dit opruimen dan · noodzakelijk ·wordt 
geacht. 

7. De Regeering van de Vereenigde Staten 
wordt uitgenoodigd de uitvoering van de drie 

diensten, het opruimen van de wrakkeri, het 
bestudeeren en het waarnenien der ijstoestariden 
en het opsporen- van het drijfijs te verzekeren. 
De Hooge verdragsluitende -Partijen, welke in 
het bijzonder · belang: hebben bij deze · diensten 
en die hieronder genoemd worden, v:erbinden 
zich om bij te dragen in de uitgaven, voort
-vloeienae uit het instellen en uitvoeren der ge
noemde diensten in de volgende verhouding : 

Percent. 
Duitschland . . 15 
Vereenigde Staten van Amerika. . 15 
Oostenrijk-Hongarije . 2· 
Belgie . . . 4 
Canada. . . 2· 
Denemarken. 2 

· Frankrijk . . 15 
Groot-Britannie . 30 
Italie. . . 4;-
N oorwegeri , 3 
Nederland. 4 
Rusland . 2 
Zweden. . 2 

Elke van de Hooge verdragsluitende Partijen· 
heeft de· bevoegdheid op te houden met bij te 
dragen in de kosten van de uitvoering van deze 
diensten, na den eersten September 1916. De 
Hooge verdragsluitende Partij, welke van .deze 
bevoegdheid gebruik zal maken, blijft evenwel 
verplicht bij te dragen in de kosten van de uit
voering tot aan den eersten September, welke 
:volgt op de opzegging van het Verdrag op dit 
bijzondere punt. Orn van deze bevoegdheid 
gebruik te ·-kunnen maken, zal zij haar voors . 
nemen aan de andere verdragsluitende Partijen 
ten minste zes maanden v66r genoemden eersten 
September· moeten mededeelen, zoodat, om ·van 
hare verplichtingen .ontslagen te zijn op den 
eersten September 1916," ·zij · haar voornemen 
uiterlijk den eersten Maart 1916 moet liebben 
kenbaar gemaakt en volgende jaren op overeen-
komstige wijze. · ·· 

· Voor het geval, dat de Regeering van de Ver
eenigde Staten het haar gedane voorstel niet 
mocht aannemen, of indien om de eene of andere 
reden een der Hooge verdragsluitende Par~ijen 
de hierboven vastgestelde geldelijke verplich
tingen niet op zich mocht willen nemen, zullen 
de Hoage verdragsluitende Partijen deze zaak 
zoo goed mogelijk in verb.and met hunne weder
zijdsche belangen regelen. 

De Regeering van de Hooge verdragsluitende 
Partij, die de ·uitvoering van den dienst der- · 
opruiming van de wrakken op zich neemt, wordt 
uitgenoodigd naar middelen te zoeken, oi:n 
ten laste van dezen die~st, aan koopvaardif-
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schepen welke op afdoende wijze .mochten 
hebben medegewerkt aan· de opruiming van 
wrakken in den Oceaan, belooningen toe ·te 
kennen, welke door de Regeering worden vast
gesteld in overeenstemming met de -bewezen 
diensten. 

De Hooge verdragsluitende Partijen, welke 
bijdragen in de kosten van de drie bovenge
noenide diensten, zullen het recht hebben in 
dit artikel en in artikel 6, na gemeenschappelijk 
overleg en te alien tijde, .de veranderingen aan 
te brengen, welke gewenscht mochten worden 
geacht. 

8. De gezagvoerder van elk schip is ver
plicht, om indien. hij gevaarlijk ijs of een ge
vaarlijk wrak .ontmoet,.door alle gemeenschaps

. middelen, . waarover . hij .beschikt, de schepen 
in de nabijheid zoowel als de bevoegde autori
teiten van het eerste punt van den vasten wal, 
waarmede hij in verbinding kan komen, te waar
schuwen. 

_Elke administratie, aan welke gevaarlijk ijs 
o,f een gevaarlijk wrak gemeld wordt, moet alle 
maatregelen riemen, welke zij noodig acht om 
het bericht ter kennis van belanghebbenden te 
brengen en om het niede te deelen aan andere 
admini8traties. 

Het overbrengen van berichten betrekking 
hebbende op ijs en wrakken is kosteloos voor 
de daarbij belanghebbende schepen. 

Het is wenschelijk, dat deze berichten op 
eene eensluidende wijze worden overgeseind. 
'l'ot dit iloel is een code: waarvan het gebruik 
facultatief is gelaten, opgenomen in artikel I 
van het hierb~i gevoegde Reglement. 
. 9. De gezagvoerder van elk schip, voorzien 
van eene radio-telegrafische installatie, is ver
plicht, zoodra hij het bestaan vaststelt van een 
dreigend en ernstig· gevaar voor zeevarenden, 
dit dringend te seinen overeenkomst1g de- voor
schriften, gegeven in artikel II van het hier bij 
gevoegde Reglement. 

10. Indien ijs is geseind op den weg of in de 
nabijheid van den te volgen weg. is de gezag
voerder van elk schip verplicht- des nachts de 
vaart van zijn schip te matigen of z66danig van 
koers · te veranderen, dat hij voldoende buiten 
het gevaarlijke gebied blijft. 

11. · De schepen, omschreven in artikel 2, 
mcieten aan boord een lantaarn hebben voor 
het geven van Morse-seinen van voldoende 
sterkte. 

Het gebruik van de Morse-seinen is geregeld 
in den code, opgenomen in artikel III zoowel 
als in artikel IV van het hierbij -gevoegde 
Reglement. 

i2. Het is aa:ri elk schip .verboden intern;i,tio
nale noodseinen voor een arider doe! te ge
bruiken dan om te seinen, dat ,men in noocl 
verkeert. 

Het is aan elk schip verb9den om eigen seinen 
tie gebruiken, welke verward zouden kunnen 
worden .met de internationale noodseinen.' 

13. :pe keuze der routes voor zoover het den 
overtocht in beicle richtingen van den Noord
Atlantischen Oceaan _betreft, is aan de verant
woordelijkheid van de scheepvaartmaatschap
pijen ·overgelateh. De Hooge verdragsluitende 
Partijen verbinden zich evenwel, om aan deze 
de verplichting op te leggen, zoowe1 de routes, 
welke zij zich voorstellen .door hare schepen te 
doen volgen, als de wijzigingen, welke zij hierin 
zi11len aanbrengen, bekend te maken. 

De Hooge ~verilragsluitende Partijen ver
binden zich bovendien om haren invloed aan 
te wenden om de reeders van .alle schepen, 
welke den Atlantischen Oceaan oversteken; 
er toe te brengen,',vocir zoover mogelijk, de 
routes te volgen, zooals die door de voornaamste 
maatschappijen zijn aangenomen. 

14. De Hooge verdragsluitende Partijen ver
binden zich alle mogelijke moeite aan te wenden 
om van de Regeeringen, welke niet Partij zijn 
geweest bij dit Verdrag gedaan te krijgen, dat 
het Internationale Reglement ten doe! hebbende 
het voorkomen van aanvaringen op zee, herzien 
worde in overeenstemming met de hieronder 
volgende aanwijzigen. ' · 

(A.) Het Reglement zal worden aangevuld of 
herzien voor zoover betreft : 
(1.) Het tweede witte licht (toplicht). 
(2.) Het heklicht. 
(3.) Een dagmerk voor motorschepen. 
(4.) Een geluidsein voor een gesleept 

wordend schip. 
(5.) Het verbod van seinen gelijkende op 

het noodsein. 
(B.) De artikelen 2, 10, 14, 15 en 31 van ge

noemd Reglement zullen gewijzigd wor
den overeenkomstig de - volgende aan -
wijzingen: · 

Artikel 2. Het tweede wi tte topl~cht moet 
gevoerd worden. 

Artikel 10: Een wit.vast.heklicht.moet voort
durend getoond w9rden. · 

Artikel 14. Een afzonderlijk teeken is gedu
_rende den dag verplicht voor 
motorschepen. · 

Artikel 15. Een geluidsein speciaal ten ge
bruike van een gesleept wordend 
schip wordt vastgesteld en indien 
de sleep uit verscheidene schepen 
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bestaat, ten gebruike van het 
laatste schip van de sleep. 

Artikel 3L Aan de lijst der dagseinen zoowel 
als aan de lijst der nachtseinen 
wordt het internationale radio
telegrafische noodsein toegevoegd. 

15. De ·Regeeringen van de Hooge verdrag
sluitende Partijen verbinden zich bepalingen 
te hand4aven of, indien noodig, te maken, 
strekkende om te verzekeren dat uit het oogpunt 
van de beveiliging van menschenlevens op zee 
de schepen, omschreven in artikel 2, eene zoo
wel naar aantal als bekwaamheid voldoende 
bemanning aan boord hebben. 

T-IT EL IV. 
.CONSTRUCTIE. 

Nieuwe Schepen. en bestaande Schepen .. 

16. Voor de toepassing van de artikelen 
van dezen Titel en van het daarmede'·overeen
komende gedeelte van het hierbij gevoegde 
Reglement worden de schepen, omschreven in 
artikel 2, verdeeld in nieuwe schepen en be-
8/aande schepen. 

· Nieuwe schepen zijn die, · waarvan de kiel 
na den lsten ,Juli 1915 gelegd zal zijn. De 
volgende artikelen van dezen Titel, namelijk 
17 tot en met 30, zijn geheel op hen van toe
passing. 

De overige schepen worden bestaande schepen 
genoemd. V oor elk van deze schepen moet de 
Administratie van den Staat, waartoe het be
hoort, de bestaande inrichtingen onderzoeken, 
met het oog op verbeteringen, waarvan het aan
brengeil mogelijk en redelijk zou zijn, ter ver
grooting van de veiligheid. 

Waterdichte Indeeling der Schepen. 

17. De schepen moeten eene waterdichte in
deeling hebben, welke zoo doeltreffend mogelijk 
is, gelet op den aard van den dienst waarvoor 
zij bestemd zijn. De voorschriften omtrent de 
waterdichte indeeling, evenals die, welke de 
inrichtingen betreffen, welke in verband staan 
met de waterdichte indeeling, zijn als minimum 
eischen in - de volgende 'artikelen en in het bij 
dit Verdrag gevoegde Reglement aangegeven. 

De graad van 'veiligheid, verzekerd door de 
toepassing van deze voorschriften, verandert 
op ee~e regelmatige en doorloopende wijze met 
de scheepslengte en met een zeker criteri,im 
van dienst : de eischen vaii het hierbijgevoegde 
Reglement zijn z66danig, dat de hoogste graad 
van veiligheid overeenkomt met de grootste 
schepen, welke ·voornamelijk bestemd zijn voor 
het vervoer van passagiers. 

De artikele~ V tot en met IX van het hierbij
gevoegde Reglement wijzen de methode aan, 
welke gevolgd moet ·worden bij het bepalen 
van de toelaatbare lengte van de afdeelingen, 
op den grondslag van de vulbare lengte, en 
bepalen de grenslengte van · de afdeelingen, 
evenals de voorwaarden, welke voor zekere bij
zondere gevallen gelden. 

Wanneer. de waterdichte indeeling van een 
schip van dien aard is, dat zij daaraan een graad 
van veiligheid verzekert grooter dan die,' welke 
de regelen vari dit Verdrag voorschrijven, moet 
de Adminis~ratie van den Staat, waartoe_ het 
~chip behoort, op verzoek van den ·reeder van 
het schip, van· dit feit melding maken op het vei
ligheidscertificaat van het schip in den omvang 

in den vcirm als in Artikel X van,het hierbij 
gevoegde Reglement aangegeven. 

Aanvaringsschotten en Schott~n begrenzende , 
het Machine-Gedeelte. · 

18. In de schepen moeten schotten aanwezig 
zijn aan de uiteinden v66r en achter, alsmede 1 

aan de einden van het machinegedeelte, over
eenkomstig · de voorschriften van Artikel XI 
van het hierbij gevoegde Reglement. 

Branrlschotten. 

19. Ten einde de uitbreiding van brand te 
verhinderen moeten in de schepen niet-brand
bare echotten aanwezig zijn, overeenkomstig 
de voorschriften van artikel XII van het hierbij 
gevoegde Reglement. 

Uitgangen uit waterdichte Afdeeling~n. 

20. De on:istandigheden, onder welke nood
uitgangen uit de verschillende waterdichte 
afdeelingen aanwezig moet,en zijn, Z\jn aange. 
geven in artikel XIII van het hierbij ·gevoegde 
Reglement. 

Gonstructie en Beprpeving -van de water,lichte 
Schotte'll;. 

21. Ten einde het weerstandsvermogen en de 
waterdichtheid van de waterdichte schotten te 
verzekeren, moeten deze geconstrueerd en aa.n 
proe'ven onderworpen worden; overeenkomstig 
de voorschriften van artikel XIV van het hierbij 
gevoegde Reglement. · 

Openingen in de waterdichte Schotien. 

22. Het aantal openingen aangebracht in de 
waterdichte schotteh, moet beperkt worden tot 
het minimum, dat vereenigbaar is met de al
gemeene inrichting en de goede exploitatie van 
het schip ; deze openingen moeten van voldoen-



1915 1 JULI. 348 

de sluitinrichtingen voorzien zijn. · De ,irtikelen 
XV en XVII van het hierhij gevoegde Regle
ment gev:en de bepalingen aan_ omtrent het 
aantal van de openingen in de waterdichte 
schotten, omtrent den aard en de gebruikswijze 
van de sluitinrichtingen, waarvan deze openin
g.en voorzien moeten zijn, alsmede omtrent de 
proeven, aan welke de -waterdichte deuren 
onderworpen- moeten worden. 

Openi_ngen _in den Boordwand. 

23. De patrijspoorten en de andere openingne 
in den boordwand alsmede de hinnenopeningen 
van uitlaatpijpen door de huid moeten voorzie~ 
zijn van· sluitinrichtingen en moeten op zooda
nige wijze aangebracht zijn, dat zooveel mogelijk 
elk toevallig indringen ;an water in het schip 
verhinderd wordt. De artikelen XVI en XVII 
van het hierbij gevoegde Reglement vermelden 
de voorwaarde~, waaronder het veroorloofd is 
openingen in den boordwand aan te brengen, 
de sluitinrichtingen, waarvan deze openingen 
,voorzien moeten zijn, alsmede de bepalingen 
voor het behandelen van deze inrichtingen. 

Constructie en Beproeving van waterdichte 
Dekken, enz. 

24. Teneinde het weerstandsvermogen en de 
waterdichtheid van de waterdichte dekken, 
schachten en ventilatiekokers te verzekeren, 
moeten deze geconstrueerd en aan proeven 
onderworpen worden, overeenkomstig de voor
schriften van artikel XVIII van het hierbij 
gevoegde Reglement. 

Periodieke oefeningen met en I n.opecties 
i;an de waterdichte Deuren, enz. 

25. De omstandigheden, onder welke perio
diek gedurende de reis oefeningen met en in
specties van de inrichtingen voor de waterdichte 
sluiting van de deuren, enz. uitgevoerd moeten 
worden, zijn aangegeven in artikel XIX van het 
hierbij gevoegde Reglement. 

Aanteekeningen in het Scheepsjournaal. 

_ 26. In het scheepsjoumaal moet melding ge
maakt worden van -het sluiten en het openen 

· van de waterdichte deuren, enz. evenals van 
alle oefeningen en inspegties, zooals omschreven 
is in artikel XX van het hierbij gevoegde 

·Reglement. 

Dubbele Boderns. 

27. De omstandigheden, onder welke een 
dubbele bodem aangebracht moet. zijn op ·de 
schepen van verschillende !engten, ·en in het 

bijzonder de minimum-uitgestrektheid van 
dezen dubbelen bodein in de langsscheepsche 
richting en in de dwarsscheepsche richting, 
zijn aangegevcn in artikcl XXI van· het hierbij 
gevoegde Reglement. 

V aart achteruit en H ulp-Stuurtoestel .. 

28. De schepen moeten,- wat betreft .hun ver
mogen om achteruit te varen en de a anwezigheid 
van een hulp-stuu"rtoestel, voldoen aan de voor
schriften van de artikelen XXII en XXIII van 
het hierbij gevoegde Reglement. 

Eerste en volgende Inspeclies van de 8c]iepen. 

29. De algemeene beginselen, welke de in
specties moeten beheerschen- van de schepen, 
omschreven in artikel 2, hetzij het bestaapde, 
hetzij het nieuwe schepen zijn, voor zooveel 
betreft den romp, de ketels,- de hoofd- en hulp
machines', en de uitrusting, zijn gegeven in de 
artikelen XXIV tot en met-XXVI van het hier
bij gevoegde Reglement. D_e Regeering van 
elke der Hooge ve,dragsluitende Partijen ver
bindt zich: 

1. gedetai!leerde regels uit te vaardigen in 
overeenstemming met deze algemeene begin
selen, of ·we! hare bestaande regels z66danig te 
wijzigen, dat zij met deze beginselen overeen
stemrnen; 

2. deze regels aan elke der andere verd.rag
sluitende Staten mede te deelen ; 

3. ten slotte de toepassing van deze regelq te 
verzekeren. 

In het algemeen moeten de detail-regels,_ be
doeld in de voorgaande paragraaf, z66danig 
gesteld ztjn dat, uit het oogpunt van de bevei
liging van menschenlevens, het schip geschikt 
worde voor den di,mst, waarvoor het bestemd is. 

Verdere onderzoeking_en en Overeenkomsten. 
Uitwisseling van Inlichling~n. 

30. De Hooge verdragsluitende Partijen ver
binden zich met- spoed onderzoekingen te la ten 
uitvoeren betreffende het .criterium van dienst, 
bedoeld in het bovenstaande artikel ·11, en 
elkander de uitkomsten van deze onderzoekin
gen mede te deelen. 

De Britsche Regeering wordt uitgenoodigd de 
zorg voor het overbrengen van deze mededee
lingen op zich te nemen en, langs·den diploma
tieken weg te trachten overeenstemming tus
schen de verdragsluitende Staten te verkrtjgen 
betreffende dit criterium, zoodra bepaalde uit
komsten verkregen zullen kunnen worden. Dit 
criterium zal, eenmaal door elke •van de ver
dragsluitende Staten aange:r,omen, met ingang 
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van een datum en onder de voorwaarden, welke 
vastgesteld zullen worden als gevolg van de 
bereikte overeenstemming, van toepassµig ·zijn 
.met dezelfde kracht als de voorschriften van het 
Verdrag zelf. 

Dezelfde wijze van handelen geldt voor de 
volgende punten : . 

1. toepassing van waterdichte langsschotten,, 
van eene .dubbele-huid, van waterdichte dekken 
en afdekkingen ; eventueele vergrooting van 
de lengte der door deze inrichtingen beschermde 
afdeelingen ; 

. 2.- voor schepen, welker lengte kleiner is 
dan die van de schepen, bedoeld in artikel VIII 
van het hierbij gevoegde Reglement : het be
palen van eene .waterdichte indeeling, ten einde 

... de grootste praktis~h mogelijke.seiligheid. te 
verzekeren ; 

3. constructie van de, waterdichte schott;en : 
proefondervindelijke bepaling van de noodige 
overwaarde aan weerstandsvermogen, bedoeld 
in artikel XIV van het hierbij. gevoegde Reg
lement. · 

De verdragsluitende Staten verbinden zich 
tot het op eene zoo ruim mbgelijke schaal, 
uitwisselen van inlichtingen betreffende de toe
passing van de bepalingen,van dit Verdrag in 
zake veiligheid van de constructie. Zij zullen 
elkander wederkeerig mededeelen : 

De methoden of reglementen, welke zij 
mochten aannemen; , 

De inlichtingen over nieuwe inrichtingen of 
apparaten, wellrn zij mochten goedkeuren ; 

De beslissingen, welke zij mochten nemen 
over beginselvragen, welke -niet behandeld.zijn 
in de voorgaande artikelen en in het daarmede 
overeenkomende gedeelte van het hierbij_ ge
voegde Reglement ; 

Eindelijk de definitieve uitkomsten -van 
hunne verdere onderzoekingen betreffende de 
niet opgeloste vraagstukken. 

TITEL V. 

RADIOTELEGRAFIE. 

31. Alle handelsschepen, zoowel die, welke 
mechanisch als die, welke door middel. van 
zeilen . worden voortbewogen, van elke der 
verdragsluitende Staten, moeten, onverschillig 
of zij passagiers vervoeren · of niet, voorzien zijn 
van eene radio-telegrafische installatie, indien 
zij in totaal vijftig of meer personen·aan boord 
hebben en. indien zij bestemd zijn voor de 
scheepvaart,. oms13hreven in artikel 2. 

Men. zal zich ni"et op de artikelen 2 en 3 · van 
dit Verdrag kunnen beroepen om een schip 
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vrij te stellen van de verplichtingen, in dezen 
Titel ·omschreven.· 

32. Van deze cv:erplichting- zijn vrijgesteld de 
schepen, waarop het aantal aan boord aanwezige 
personen bij uitzondering en toevallig vijftig of 
meer bedraagt ten gevolge· van overmacht of 
doordat de gezagvoerder zich in de noodzake
lijkheid bevindt het aantal leden van de be
manning ·te vermeerderen ten einde zieken · 
onder· hen te vervangen, of wel doordat de ver
plichting op hem rust om personen, op zee op
genomen, - of andere personen te vervoeren . 

Bovendien·kunnen-de Regeeringen van elke 
der verdragsluitende Staten vrijstelling van_ 
deze verplichting geven, indien naar haar oor
_deel de vaarroute en de bijzondere omstandig
heden vai;i_ de rei_~ van dten a_ard zijn, da~_,eene 
radiotelegrafische installatie nutteloos of over
. bodig .. zou zijn :. 

1 °. aan schepen, welke. zich gedurende hunne 
reis niet meer dan 150 zeemijlen van de meest 
nabij zijnde kust verwijderen; 

2°. aan schepen, waarop het aantal·aan boord 
aanwezige personen bij uitzondering en toevallig 
vijftig of meer bedraagt ten gevolge van het 
opnemen gedurende een gedeelte van hunne reis 
van helpers ten behoeve van de lading, mits deze 
schepen niet varen van het eene vasteland naar 
het andere en zij gedurende bedoeld gedeelte 
van hunne reis binnen den 30sten graad noorder
breedte en den 30sten graad· zuiderbreedte 
blijven; 

3°. aan ,zeilschepen van primitieven bouw, 
zooals dhows, jonlcen enz., indien het practisch 
onmogelijk is hen van eene radiotelegrafische 
installatie te voorzien. 

33. De schepen, welke overeenkomstig de 
bepalingen van het bovenstaand artikel 31 
voorzien moeten zijn van eene radiotelegrafische 
installatie, zijn, wat ·betreft den radiotelegra
fischen · dienst, · in drie categorieen verdeeld, 
overeenkomstig de classificatie voor de scheeps
stations, vastgesteld iirartikel XIII (b) van het 
Reglement, behoorende bij het radiotelegrafische 
Verdrag, den 5den Juli 1912 le-Louden getee-
kend, en wel : · 

Eerste cafegorie. - Schepen, waarvan het 
_station een doorloopenden dienst heeft. 

Tot de eerste categorie hehooren de schepen, 
welke ingericht zijn voor het vervoer van vijf 
en twintig of meer passagiers : 

1. indien zij in' dienst eene gemiddelde snel
heid hebben van vijftien knoopen of meer; 

· 2. indien zij in dienst eene gemiddelde 
snelheid 'nebben van meer. dan 13 knoopen, 
maar alleen op de dubbele voorwaarde, dat zij 
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en meer dan- 200 personen aan board hebben 
(passagiers en bemanning), en gedurende hunne 
reis een afstand van meer dan 500 zeemijlen 
tusschen twee op elkander volgende aanloop
havens afleggen ; deze schepen kunnen evenwel 
ook in de tweede categorie gerangschikt warden, 
mits zij een doorloopenden luisterdienst houden. 

Tweede categorie. - Schepen, waarvan het 
station een beperkten dienst heeft . 
. Tot de tweede·categorie behooren de schepen, 

welke ingericht· zijn voor het vervoer van vijf 
en twintig of meer passagiers, indien zij niet om 
andere redenen in de eerste categorie zijn ge
rangschlkt. 

De schepen van de tweede categorie moeten 
tijdens de vaart gedurende ten minste zeven 
uren .. per dag een doorloopenden luisterdienst 
waarborgen, en bovendien · d_e eerste tien 
minuten van elk der andere uren la ten luisteren .. 

Derde ca!egorie, - Schepen, waarvan het 
station een niet aan bepaalde uren_ gebonden 
dienst heeft. 

Tot de derde categorie behooren alle schepen, 
welke. noch in de eerste, noch in de tweede 
categorie · zijn gerangschikt. 

De reeder van een schlp, · gerangschlkt in de 
tweede of in de derde categorie, heeft het recht 
te eischen, dat op het veiligheidscertificaat dat 
hem wordt uitgereikt, het bedoelde schlp 
wordt opgcgeven als te· behooren tot eene hoo
gere categoric, 

1
indien het aan al de vcrplichtin

gen, gcsteld aan die categoric, voldoet. 
34. De schepen, wclke overeenkomstig · de 

bepalingcn van het bovenstaande artikel 31, 
voorzien moeten zijn van eene radiotelegrafische 
installatic, zullen door de Regeeringen van de 
landen, waar zij thuis behooren, verplicht 
warden om gedurende de reis een doorloopenden 
luisterdienst te verzckeren, zoodra de bedoelde 
Rcgeeringen van oordeel zullen zijn, dat dit 
wenschelijk is voor de bevciliging van men
schenlevcns op zee. 

In afwachting daarvan-verbinden de Hooge 
verdragsluitende Partijen zich na de ratificatic 
van d.it Verdrag en met inaohtneming van de 
na te noemen termijne_n het houden van cen 
doorloopendeJ?. luisterdienst op te ·1eggen : 

I. Aan de schepen, waarvan de gemiddelde. 
snelheid in dienst meer dan 13 knoopen be
draagt, welke 200 of meer personen aan boord 
hebben en gedurende hunne reis een afstand 
van meer dan 500 zeemijlen tusschen twee op 
elkander volgende aanloophavens afleggen, in
dien deze schepen in de tweede categorie zijn 
gerangschikt ; 

2. Aan de schepen van de tweede categorie 

gedurende den ganschen tijd, dat zij meer dan 
500 zeemijlen van de dichtstbij zijnde-kust ver
wijderd zijn ; 

3. Aan de andere schepen, bedoeld . in ar
tikel 31, wanneer zij in de _transatlantische 
vaart dienst doen, of wel, wanneer zij een 
anderen dienst uityoeren en hunne reisroU:te 
hen er toe dwingt zich meer dan 1000 zeemijlen 
van de dichtstbij zijnde kunst te verwijderen. 

De schepen, welke voor alle takken van 
visscherij, met inbegrip van de walvischvangst 
gebezigd warden en die verplicht zijn eene 
radiotelegrafische . installatie aan boord te 
hebben, zijn niet verplicht een doorloopenden 
luisterdienst te houden. 

De doorloopende luisterdienst kan gedaan 
warden door- een of meer -telegrafisten, in het 
bezit van een certificaat, bedoeld in artikel X 
van het Reglement, behoorende bij het· radio
telegrafische Verdrag van 1912 en zoo noodig 
ook door een of meer gediplomeerde luisteraars. 

Indien echter een mechanisch alarmsignaal
toestel mocht warden uitgevondcn, dat alle 
noodige waarborgen biedt, kan in den door
loopenden luisterdienst met behulp van dit 
toestel warden voorzien, nadat dit door de 
Regeeringen van de Hooge verdragsluitende 
Partijen zal zijn overeengekomen. 

Onder ,,gediplomeerd luisteraar''· wordt ver
staan elke persoon, 'die voorzien is van een 
diploma van geschiktheid, afgegeven in naam 
van de bevoegde Administratie. Orn dit 
diploma te verkrijgen, moet de aanvrager be
wijzen afleggen, dat hij in staat is het radio
telegrafisch noodsein, benevens het in het hier
bij gevoegde Reglement vastgestelde veilig
heidssein te ontvangen en te begrijpen. · 

De Hoage verdragsluitende Partijen · ver
binden zich de noodige maatregelen te nemen, 
opdat het gehcirn van de gewisselde berichten 
door de toegelaten luisteraars worde 'geeer
biedigd. 

35. De radiotelegrafische installaties, voor
geschreven in het bovenstaande artikel 31, 
moeten overdag yan schip tot schip in normale 
omstandigheden duidelijk waanieembare seinen 
kunnen geven over een minimum afstand van 
100 zeemijlen. 

Elk schlp, dat overeenkomstig de ·bepalingen 
van het bovenstaande artikel 31 voorzien moet 
zijn van eene radiotelegrafische installatie, moet 
onverschlllig in welke categorie het gerang
schikt is, overeenkomstig artikel · XI van het 
Reglement, behoorende bij het ·internationale 
radiotelegrafische Verdrag · van 1912, voorzien 
zijn van eene radiotelegrafische noodinstallatie, 
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waarvan alle deelen op eene zoo veilig moge
lijke, door . de Regeering van het 1and, waar 
het schip thuis behoort, vastgestelde plaats, 
zijn -opgestelrl. 

In ieder geval moet de geheele noodinstallatie 
in het hoogste gedeelte van het schip, zoo hoog 
als practisch mogelijk is, worden opgesteld. 

De noodinstallatie beschikt, overeenkomstig 
artikel XI van het Reglement, behoorende bij 
het internationale radiotelegrafische Verdrag 
van 1912, over een krachtbron, die alleen voor 
haar is bestemd.. Zij is in staat snel in werking 
gebracht te worden en dienst te doen gedurende 
ten minste zes uren met een werkingssfeer van 
ten minste 80 zeemijlen voor de scbepen van 
de eerste categorie en van ten · minste 50 zee
mijlen voor de schepen van de twee andere 
categoriei'n. 

Indien de gewone_ scheepsinstallatie, welke 
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 
een werkingssfeer van ten minste 100 zeemijlen 
heeft, voldoet aan alle hierboven genoemde 
voorwaarden, is· eene noodinstallatie niet_ ver
eischt. 

De concessie, bedoeld in artikel IX van het 
Reglement, behoorende bij het radiot(llegrafische 
Verdrag van 1912, kan niet uitgereikt worden, 
dan indien de installatie, zoowel aan de bepa
lingen van het genoemde Verdrag als aan die 
van dit Verdrag voldoet. 

86. De zaken, welke door het internationale 
radiotelegrafische Verdrag van 1912 en het 
daarbij behoorende Reglement worden be
heerscht, met name .de radiotelegrafische 
scheepsinstallaties, de overbrenging van be
richten, de certificaten der telegrafisten, blijven 
en zullen warden onderworpen aan de bepa
lingen: 

(1) ,van da~ Verdrag en van dat Reglement, 
zoowel als van alle andere besluiten, welke in 
de toekomst daarvoor in de plaats mochten 
warden gesteld ; 

(2) van _dit Verdrag op alle punten, waarop 
het aan bovenbedoelde stukken uitbreiding 
geeft. 

87. Iedere gezagvoerder van een schip, die 
een verzoek om hulp ontvangt, afgezonden 
door een schip, dat in nood verkeert, is .verplicht 
de in nood verkeerenden ter l:mlp. te komen. 

Tedere gezagvoerder van een scb.ip, dat in 
nood verkeert, heeft het recht van de schepen, 
die zijn verzoek beantwoord hebben, dat schip 
of die schepen op te roepen, hetwelk of welke 
hij het meest geschikt acht om hem ter hulp 
te komen. Hij moet van dit recht geen gebrnik 
maken dan na voor zooveel mogelijk ovcrleg 

te hebben gepleegd met de gezagvoerders van 
deze schepen. Deze . laatsten zijn · gehouden 
onmiddellijk aan de vordering gevolg te geven 
door zoo snel mogelijk de in nood verkeerenden 
tor hulp te komen. 

De gezagvoerders van de schepen, op' wie 
de verplichting rust om hulp te verleenen, zijn 
daarvan bevrijd, zoodra de opgeroepen gezag. 
voerder of gezagvoerders hebben medegedeeld, 
dat zij aan den oproep gehoor zullen geven, of 
zoodra de gezagvoerder -van een der op- de 
plaats van het onheil aangekomen schepen 
hun heeft doen weten, dat hun hulp niet meer 
noodig is. 

Indien de gezagvoerder van een schip zich 
in de onmogelijkheid bevindt of meent dat het, 
gezien de bijzondere omstandigheden van het 
geval, onredelijk of onnocidig is hulp te gaan 
verleenen aan het in nood verkeerende schip, 
dan stelt hij onmiddellijk den gezagvoerder van 
dat schip daarmede in kennis. Hij moet 
bovendien in zijn scheepsjournaal de redenen 
vermelden, die het mogelijk maken zijn gedrag 
te beoordeelen. 

· Door de voorafgaande bepalingen wordt 
geen inbreuk gemaakt op het internationaal 
Verdrag, geteekend te Brussel den 23sten 
September 1910, voor het vaststellen van eenige 
eenvormige regelen betreffende hulp en redding 
op zee, noch in het bijzonder op de verplichting 
tot hulp, bepaald bij artikel .11 van gezegd 
Verdrag. 

38. De Hooge verdragsluitende Partijen ver
binderi. zich om alle maatregelen te nemen ten 
einde in den kortst mogelijken tijd de voor
schriften van dezen Titel ten uitvoer te leggen. 

Intusschen zullen zij kunnen toestaan : 
Een uitstel · van ten hoogste een jaar, te 

rekenen van den datum van de ratificatie van 
dit Verdrag voor het in d,ienst nemen van 
telegrafisten en het installeeren van de radio
telegrafische toestellen op schepen, gerang
schikt in· de- eerste en in de tweede categorie ; 

Een uitstel van ten hoogste twee jaren, te 
rekenen van den datum van de ratificatie van 
dit Verdrag voor het in dienst nemen van tele
grafisten en luisteraars op scheperi., gerang
schikt in de derde categorie, het installeeren 
van de toestellen aan boord van schepen, 
gerangschikt in de derde categorie • en de in
voering van een doorloopenden luisterdienst 
aan bocird van schepen, gerangschikt in de 
tweede en in de derde categorie. 
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TIT EL VI. 

REDDINGllITDDELEN EN MAATREGELEN 

TEClEN BRANDCJEVAAF-, 

•Nieuwe schepen en bestaande schepen. 

39. Voor de toepassing van de artikelen van 
dezen Titel en ·vari het daarmede overeen
komstige gedeelte van het hierbij gevoegde 
Reglement, worden de in artikel 2 becloelde 
schepen onderscheiden in nieuwe schepen en 

·- ·bestaande schepen. 
Nicuwe schepen zijn deznlke, waarvan de 

kiel zal zijn gelegd na den 3lsten December 
1914-. 

Bestaande schepen zijn alle andeh schepen: 

Grondbeginsel. 

"" 40. Nimmer zal een schip tijdens de vaart een 
grooter aantal personen aan boord mogen 
hebben, dan. het aantal. hetwelk de gezamen
l~jke aan boord aanwezige booten en ponton
vlotten kunnen bevatten. 

Het aantal en de plaatsing van de booten en, 
indien deze aanwezig zijn, van de pontonvlotten 
van een schip hangt af van het totale ·aantal 
personen. waarvoor het .. schip · is ingericht. 
Intusschen kan voor geene reis geeischt worden, 
dat de gezamenlijke inhoud van die booten en, 
indien · deze aanwezig. zijn, pontonvlotten 
grooter is dan die, welke noodig is om alle aan 
boord aanwezige personen te bevatten. 

V oorqeschreven boottypen. Po1itonvl-otten. 

41. Alie voor een schip toegelaten redding
booten moeten voldoen aan de voorschriften, 
welke door dit Verdrag en door ·de artikelen 
XXVII tot en met XXXII v~n het hierbij 
gevoegde Reglement zijn vastgesteld ; dezelfde 
artikelen· omschrijven de voorg:eschreven boot
typen, welke z(jn verdeeld in twee categorieen. 
· De vereischten, gesteld voor de pontonvlot
ten. zijn opgenomen in artikel XXXIII van 
hetzelfde Reglement. 

- Sterkte van de bo9ten. 

42. Elke boot moet voldoende sterk zijn om 
zonder gevaar met hare voile- belading aan 
personen en uitrusting te . water te ·kunnen 
warden gelaten 

Andere typen van booten en_ vlotten. 

43. Men zal als gelijkwaardig met eene boot van 
eene van de reglementaire categorieen, elk antler 
boottype, en als gelijkwaardig m~t een goedge
keurd pontonvlot elk antler vlottype kunnen 

aanne~e,i, hetwelk door de· bevoegde -Admic 
nistraticn ria het neinen van behoorlijke proevep. 
zal zijn erkend als biedende dezelfde waarborgen 
als de reglementaire boottypen van de bedoelde 
categorie of als het goedgekeurde type ponton
vlot. 

_De Regeering van.de Hooge verdragsluitende 
Part~j, die een nieuw type boot of vlot zal·heb
ben aangenomen, . zal aan de Regeeringen van· 
de andere verdragsluitende Partijen een verslag 
doen toekomen val)c,_ de genomen proeven. Zij 
zal haar bovendien, als het eene boot . betreft, 
:inededeeling doen van: de categorie, waarin dit 
type zal zijn opgenomen. 

In~cheping in de booten en op de vlptten. 

44. Er moeten doelmatige voorzieningen 
zijn getroffen ten behoeve van de inschep\ng 
van de passagiers in de booten. 

Op schepen, waarop· zich vlotten bevinden; 
moet steeds een aantal touwladders ten ge
bruike gereed worden· gehoudep. ten behoeve 
van de inscheping van personen op de vlotten. 

Draagvermogen van de booten ·en· van de 
pontonvlotten. 

45. Het aantal personen, hetwelk eene boot 
van een der. reglementaire typen of een goed
gekeurd pontonvlot kan bevat_ten, wordt vast
gesteld op de wijzen; als 1,tangegeven is in de 
artike~en XXXIV tot en met XXXIX ·van het 
hierbij gevoegde Reglement. 

U ilriuting · van de booten en van· de 
pontonvlotten. 

46. De ;,_itrusting van de booten. en van de 
pontonvlotten is vastgesteld hij artikel XL van 
het hierbij gevoegde Reglement. . .i:\.lle losse 
uitrustingsstukken moeten stevig v;i,stgebonden 
z(jn aan de boot of aan h_et pont_onvlot,,waarto_e 
zij behooren. 

Plaatsing der boo_ten. Aanta1 ·ddvit-Y. 

47. De maatregelen te nemen voor de plaat
sihg van de booten en inzonderheid de maatstaf 
volg:ens welke .pontonvlotten -kunnen worden 
toegelaten; z(jn aangegeven in de artikelen XLI, 
XLII · en XLIII · van .het hierbij · gevoegde 
Reglement. 

Het minimum aantal stellen. davits wordt 
vastgesteld· in verhouding tot .de · Iengte .. van 
het schip. · Men zal echter nimmer.-een grooter 
aantal stellen davits kunnen eischen dap. het 
aantal booten, noodig om alle aan bciord aan' 
wezige personen fo, kunnen opnemen.: ...... . 
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.. , 
U itwtten van booten en vlotten. 

48, - Aile bdoten -en alle- vlotteri moeten zoo
danig geplaatst: zijn, dat zij in den kortst 
mogelijken tijd, ook onder voor het te ·water 
laten van booten en vlotten ongunstige om
standigheden van slagzijde en stuur- of koplast 
te water gelaten en met een zoo groot mogelijk 
aantal •personen, bemand -kunnen worden. 
. De genomen ruaatregelen moeten het. te 
water laten van een zoo groot mogelijk aantal 
booten en vlotten, · zoowel van· de eene als van 
de andere zijde van het schip, toelaten. 

Nadere aanw~jzingen hieromtrent zijn ver
vat in artikel XLIY van het hierbij gevoegde 
Reglement. 

. Sterkte en inrichting der davits. 

49. De davits moeten- voldoende .sterk zijn 
oin daarmede de·booten met hare.volle belading 
aan personen en uitrusting te kunn.en behande.-
len, _ aangenomen dat het sohip eene _ slagzijde 

' van vijftien graden beeft. 
De davits moeten van inriobtingen zijn voor

zien, welke bet mogelijk maken- de booten bui
ten boord te brengen, ook 1ndien bet sobip. de 
grootste belling heeft, waarbij bet te water 
laten van booten nog uitvoerbaar is. 

Andere inrichtingen geiijkwaardig met da11its. 

50. Men. zal als gelijkwaardig met davits of 
stellen davits alle andere toestellen of inriob
tingen kunnen aannemen; _welke door· de be
voegde Administratie.n na _het nemen van 
beboor~jke proeven zullen zijn erkend als· bie
dende dezelfde waarborgen als davits of stellen 
davits. 

De Regeeririg van de Ho_oge verdragsluitende 
Partij, die een nieuw type toestel of inriohting 
zal bebben aangenomen, zal aan de Regeeringen 
van de _andere verdragsluitende · Partij~n eene 
besobrijving daai:van mededeelen, vergezeld van 
een verslag van de genomen proeven. 

goedgekenrd model vast, be'twelk aan boord 
van de sobeperi moet worden geplaatst naar 
verbouding" van bunne lengte,: evenals de ver
eiscbten, gesteld voor· de· zwemvesten en red
dingboeien en voor de wijze, waarop deze voor
werpen aan boord moeten worden geborgen·. · 

- -
Bes1oonde · schepen. 

52. Met· l:ietrekking tot bestaande soliepe'n 
verbindt de Regeering van · elke · der · Hooge 
verdragsluitende Partijen zioh zoo<. ·spoedig 
moge~jk, en op zijn laatst den lsten .Juli 1915, 
alle voorsohriften van de voorafgaande.artikelen 
van dezeri -Titel; te weten de· iLrtikelen 40 tot 
en met 51, nit te voeren, waarbij in. de· eerste 
plaats zal worden' geeischt, dat de· bociten en 
y:lotten ruimte bieden voor alle· aan boord aan
wezige personen. 

Intussoben heeft de. Regeeririg van elke der 
Hooge. verdragsluitende Partijen; ingeval · de 
strikte toepassing van deze beginselen praotisoh 
niet mogelijk of niet redelijk zoii zijn, bet reoht 
om de afwijkingen toe te staan,-welke in Artikel 
XLVI van bet hierbij gevoegde Regleme~t zijn 
voorzien. 

Verk_eer. -· Noodi•erlic.ht-inq. · 

53. l.· Er Ihoeten doeltreffende voorziehingen 
worden getroffen voor het hinnentredon en· bet 
verlaten van de versobillende afdeelingen, 
dekken enz. 

2. Eene eleotrisohe· of andere verliobting, 
voldoende_aan alle eisohen van.veiligbeid, moet 
in de versohillende gedeelten _van nieuwe en 
bestaande scbepen. verzekerd -zijn, ·in het bij
zonder op de dekken, waar zioh _reddingbooten 
bevinden. Op de nieuwe schepen moet een 
zelfstandige bron aanwezig zijn van voldoende 
v~rmogen om, inaien noodig, de toestell!in van 
-deze veiligbeidsverlichting te voeden, welke-bron 
in het hoogere gedeelte· van bet sohip, zoo hoog 
als practisch mogelijk is, geplaatst moet zijn; 

3. De uitgang van iedere afdeeling moet 
voortdurend verlicht zijn door - een noodlan-

Reddingvesten en reddinghoeien. taarn, ·w_elke onafbankelijk is van de gewone 

51. 1. Er moet voor iederen aan boord aan- verliohting van bet schip en met een sleutel ge·-· 
wezigen, persoon een reddingvest van· goedge- sloten moet zijn. Deze noodlantaarns kunneu 
keurd :model of een antler voorwerp met· gelijk worden gevoed door de zelfstandige bron, be
drijfvermogen,e~:a.at zioh ert6e leent om om,het,. doeld-in het voorgaande lid, indien men daartoe 
licbaam te worden gedaan aan boord besohik- eene afzonderlijke geleiding gebruikt en indien 
baar zijn. Bovendien moet _er- een v_oldoende deze inriohting tegelijkertijd werkt met de ge
aantal redcj.ingvesten of andere daarmede g_elijk- wone verlichting van bet sohip. 

waardige voorwerpen voor_ kinderen · b_eschik: · Gediplomeerde .swepgasten. _ Bemanning 
baar zijn. · " · der booten. · · 

2. Artikel XLV van het hierbij • gevoegde 
-Reglement -stelt. het aantal reddingboeien van I 54. Voor elke-vereischte boot of elk vereischt-

1915. 23 
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vlot moet een minimum aantal gediplomeerde 
sloepgasten aan board aanwezig zijn. 

Het totale minimum aantal gediplomeerde 
sloepgasten volgt nit de voorschriften van 
artikel XLVII van het hierbij gevoegde Reg
lement. 

Den gezagvoerder van het schip blijft de 
bevoegdheid voorbehouden om naar de om
standigheden te bepalen ·hoeveel gediplomeerde 
sloepgasten voor iedere boot of iedervlotworden 
aangewezen. 

Men verstaat onder ,,gediplomeerd sloep
gast" ieder lid der bemanning van het schip, 
dat in het bezit is van een bewijs van bekwaam
heid, uitgegeven in naam van d'3 bevoegde 
Administratie, overeenkomstig de voorwaarden 
vermeld in het genoemde_ artikel van het hierb.ij 
gevoegde Reglement. 

Het artikel XLVIII van hetzelfde Reglement 
handelt over de bemanning · der booten. 

Maatregelen. teaen brand. 

55. 1. Het is verboden om als. ballast of als 
. lading· aan board te nenien stoffen, welke af
zonderlijk of in vereeniging met elkaar, in ver
band met haren.· aard, hare hoeveelheid of hare 
wijze van stuwing, het leven der passagiers of· 
de veiligheid van het schip in gevaar kunnen 
brengen. 

Dit verbod i<i niet van toepassing op het voor 
het schip zelf bestemde materiaal voor nood
seinen noch op .de voor den dienst der Staten 
bestemde marine- en legerbehoeften onder de 
voorwaarden,. door deze voor het v.ervoer van 
deze behoeften vastgesteld . 

. 2. De aanduiding der stoffen, welke als ge
vaarlijk moeten warden beschouwd, en de aan
wijzing. der verplichte voorzorgsmaatregelen, 
te nemen voor hare verpakking en hare stuwing, 
zullen het onderwerp uitmaken van officieele 
en periodieke voorschriften, uit te vaaraigen 
door de Regeering van elke der Hoage verdrag
sluitende Partijen. 

3. Het artikel XLIX van het hierbij gevoegue 
Reglement wijst de maatregelen aan, in acht 
te nemen voor de opsporing en de blussching 
van brand. 

Alarmrol en Oefeningen. 

56. Aan · ieder schepeling zal een eigen taak 
bij alarm worden opgedragen. 

De alarmrol zal melding maken van alle deze 
bijzondere werkzaamheden ; inzonderheid zal 
zij voor iederen scbepcling de plaats vermelden, 
waarheen hij zich moet begeven en de werk
zaamheden, die hij heeft te verrichten. 

V 66r bet vertrek naar zee moet de alarmrol 
opgemaakt en bekend gemaakt zijn en moet ·de 
bevoegde macbt in de gelegenheid zijn gesteld 
zich van het bestaan van de rol te overtuigen. 
Exemplaren van de rol moeten op. verschillende 
goed ·zichtbare plaatsen van het schip, in het . 
bijzonder in de verblijven der schepelingen, 
warden opgehangen. 

De omstandigheden, waaronder alarm zal 
warden gemaakt, en de wijze, waarop de sche
pelingen moetei+ warden geoefend, zijn aange
geven· in de artikelen L en LI van het hierbij ge
voegde Reglement. 

TI TEL VII. 

VEILIGHEIDSCERTIFICATEN, 

57. Een certificaat, genaamd veiligheids
certificaat, zal na onderzoek warden uitgereikt 
voor elk schip, dat op afdoende•wijze zal hebben 
voldaan aan de vereischten · van het Verdrag. · 

Het onderzoek der schepen voor zooveel be
treft de toepassing van de voor~chriften van 
dit Verdrag en van het daarbij gevoegde 
Reglement, wordt verricht door gemachtigden 
van den Staat, waartoe het schip behoort. In
tusschen kan de Regeering van elken Staat het 
onderzoek van hare · eigene schepen toever-

. trouwen hetzij a.an door haar tot dat doel 
aan~ewezen experts. hetzij aan door haar er

. kende organisaties. In alle gevallen waarborgt 
de belanghebbende Regeering geheel de vol
ledigheid en afdoendheid van het onderzoek. 

Het veiligheidscertificaat zal · warden uit
gereikt door de ambtenaren van den Staat, 
waartoe het schip behoort, of door ieder antler, 
die daarbij handelt ingevolge eene lastgeving 
van dien Staat. ··In beide gevallen neemt de 
Staat, waarto~ het schip behoort, de voile ver
antwoord.elijkheid voor dit certificaat op zich. 

58. Het veiligheidscertificaat zal warden op
gemaakt in de officieele taal of talen van den 
Staat, die het uitreikt. 

De inhoud van het certificaat zal die zijrr 
van het model, gegeven bij artikel LII van het 
hierbij gevoegde Reglement. • 

De typographische indeeling van dit model 
zal nauwkeurig warden nagevolgd in het. 
certificaat. De ·geschreven gegevens zullen 
warden vermeld in latijnsche letters en ·in 
Arabische cijfers. 

De Hooge verdragsluitende Partijen ver
binden zich elkander wederkeerig een voldoend 
aantal formulieren van hare veiligbeidscerti-. 
ficaten mede te deelen ter vootlichting van 
bare ambtenaren. Deze niededeeling zal, voor 
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'zooveel mogelijk, v66r den eersten April 1915 
geschieden. 

59. He"t veiligheidscertificaat zal slechts 
voor een "termijn van ten hoogste twaalf maan
den worden uitgereikt. 

Indien het schip zich niet bevindt · in eene 
haven van den Staat, waartoe het behoort, 
op het oogenblik, dat de termijn van geldigheid 
van het veiligheidscertificaat afloopt, zal eene 
verlenging van den geldigheidsduur kunnen 
worden verleend door een: ambtenaar van den 
Staat, -behocirlijk tot dat doel gemachtigd. 
Deze verlenging zal slechts worden verleend 
ten einde mogelijk te maken, dat het schip 
naar zijn land terugkeert ter beeindiging van 
zijne reis en allMn in de gevallen, waarin deze 
verlenging gepast en redelijk zal voorkomen. 

De verlenging zal slechts kunnen gelden voor 
ten hoogste vijf maanden. Zij zal aan het 

, te voorzien van reddingbooten en andere red
I dingmiddelen tot _een geringer aantal dan op 
. het -bedoelde certificaat is vermeld, zal eene 
1 desbetreffende verklaring kunnen worden af-
1 gegeven door de ambtenaren of gemachtigden, 
, van wie gesproken wordt- in de bovenstaande 

artikelen 57, derde lid, en 59. 
Deze verklaring zal moeten inhouden, dat 

er in het onderhavige geval niet is afgeweken 
van de regelen van het Verdrag. De verklaring 
zal worden gehecht aan het veiligheidscertificaat 
en zal ervoor in de plaats worden gesteld voor_ 
zoover de reddingmiddelen aangaat. De ver
klaring zal slechts geldig zijn voor de reis met het 
oog op welke zij zal zijn afgegeven. 

TITE L ViII. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

schip niet het recht geven op nieuw zijn land 64. De Regeeringen van de Hooge verdrag
te verlaten· zonder zijn certificaat te hebben sluitende Partijen verbinden zich elkander 
laten vernieuwen. wederkeerig mede te deelen, behalve de docu-

60. Het veiligheidscertificaat, uitgereikt in menten.-welke in dit Verdrag het onderwerp zijn 
naam van een verdragsluitenden Staat, zal van bijzondere bep,1!:lingen dienaangaande, alle 
worden erkend door de Regeeringen van de inlichtingen, waarover zij beschikken en welke 
andere verdragsluitende Staten voor alle onder- de beveiliging van menschenlevens betreffen 
wefpen, waarop het Verdrag toepasselijk is. oµ hunne schepen, welke onderworpen zijn aan 
Het heeft ten -aanzien van 'de Regeeringen van de regelen van dit Verdrag, altijd met dit voor
de andere verdragsluitende Staten dezelfde ·behoud, dat deze inlichtingen geen vertrouwe
waarde als de certificaten door haarzelve aan lijk karakter hebben. 
hare schepen uitgereikt. - Met name zullen zij elkander mededeelen : 

61. Elk schip, voorzien· van het veiligheids- 1. De te_kst van de Wetten, Besluiten en 
certificaat, uitgereikt door de ambtenaren of ·Reglementen, die zullen zijn uitgevaardigd ten 
gemachtigden van den verdragsluitenden Staat, aanzien van de verschilleride onderwerpen, 

·waartoe het behoort, is in de havens van de welke onder het Verdrag vallen. 
andere verdragsluitende Staten onderworpen 2. De ·beschrijving van de .kenmerkende bij
aan het toezicht van de behoorlijk door hunne ·zonderheden van de nieuwe toestellen_. goed
Regeeringen gemachtigde ambtenaren, voor gekeurd ingevolge de uitvoering van de regelen 
zoover dit toezicht tot doel heeft zich er van van het Verdrag. 
te verzekeren, dat er een geldig veiligheidscer- 3. Alle officieele verslagen of officieele uit
tificaat aan boord aanwezig is en, indien zulks treksels van verslagen, in alle hunne onder
noodig is, dat de eischen van zeewaardigheid in. deelen, welke de uitkomsten van de voor
beginsel overeenkomstig' de gegevens van het schriften van dit Verdrag behandelen. 
bedoelde certificaat vervuld zijn, dat wil zeggen Totdat andere regelingen mochten zijn ge
op zoodanige wijze, dat het schip zee zal troffen, wordt de Britsche Regeering uitgenoo
kunnen kiezen zonder gevaar voor de passagiers ·digd hare bemiddeling te verleenen om al deze 
en de bemanning. inlichtingen te verzamelen en ter kennis te 

62. Men zal het genot van de voorrechten brengen van de- Regeeringen van de verdrag 
van het Veidrag niet kunnen vorderen ten bate sluitende Partijen. 
·van een schip, hetwelk niet voorzien is van·een · 65. De Hooge verdragsluitende Partijen ver
regelmatig en nog geldig veiligheidscertificaat. ·binden zich de noodige maatregelen te nemen 

63. Indieri, gedurende eerie bepaalde reis, of voor te stellen aan de o:iJ.derscheidene Wet
het schip een geringer aantal passagiers dan.het gevende Machten, om overtredingen ·van de 
in het veiligheidscertificaat vermelde inaximum verplichtingen, voorgeschreven door dit. Ver
aantal_ aan boord· heeft, en de regelen van · drag, tegen te gaan. 
dit Verdrag mitsdien toelaten het.schip slechts De Hooge verdragsluitende Partijen zullen 

23* 
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elkander wederkeerig, zo·o spoedig als doenlijk 
zal zijn, de vVetten en Reglementen, die tot 
dat doel zullen zijn uitgevaardigd, mededeelen; 

66. De Hooge verdragsluitende Partijen, 
die iullen goedvinden, dat het Verdrag van 
toepassing zal zijn op het geheel van hare 
Kolonien, Bezittingen en Protectoraten, dan 
wel op een of eenige dezer landen, zullen van 
dit voornemen · kennis geven, hetzij op het 
oogenblik van . de onderteekening van dit 
Verdrag, hetzii later. Te dien einde zullen zij 
·hetzij eene algemeene verklaring kunnen af
leggen, het geheel omv:attende_ van hare Ko
lonien, Bezittingen en Protectoraten, hetzij 
met name de landen opsommen, welke zij goed
vinden . onder de wet van het Verdrag te doen 
va:llen,. of, omg~keerd, met name de landen 
opsommen, welke zij goedvinden daarvan nit 

- te zonderen. · 
. Deze verklaring zal, tenzij zij mocht worden 
afgelegd op het oogenblik van de onderteeke
-ning van dit Verdrag, schriftelijk worden 
medegedeeld aan . de Regeering van Groot
Britannie en door deze Regeering aan. alle 
Regeeringen van de andeie Staten, die partij 
zijn ten aanzien van het Verdrag. 

De Hooge verdragsluitende Partijen kunnen 
.ook op dezelfde wijze, mits met inachtneming 
van de voorschriften van artikel 69, hierna ge
noemd, dit· Verdrag opzeggen met betrekking 
tot hare Kolonien; Bezittingen en Protecto
raten, dan wel tot een of eenige van deze landen. 

67. De Staten, die niet pa,rtij zijn ten aan
zien van het Verdrag zullen, indien zij daarom 
vragen, tot hetzelve kunnen toetreden. Hunne 
toetreding zal langs diplomatieken · weg aan 
de Regeering van Groot-Britannie worden me
degedeeld en door deze Regeering aan de 
Regeeringen van de andere Stat.en, die partij 
zijn ten aanzien van het Verdrag. 

Deze toetreding zal van rechtswege met zich 
brengen aanvaarding van alle verplichtingen, 
voor7.ien in dit Verdrag en toekenning van he_t 
genot van alle voorrechten, va~tgesteld in dit 

. Verd rag. Zij zal geheel en volledig gevolg 
hebben twee maanden.na den dag van de .ver
zending van de mededeeling, welke. er over zal 
worden gedaan door de Regeering van Groot
Britannie aan alle andere Regeeringen van de 
Staten, die partij zijn ten aanzien van het . 
Verdrag, tenzij een latere dag mocht zijn voor
gesteld door den toetredenden Staat. 

De Regeeringen van de Staten, die zullen 
toetreden tot dit Verdrag, behooren bij hare 
verklaring van toetreding .de lijst over te leggen, 
bedoeld in a,rtikel :l van dit Verdrag. Deze 

lijst. zal worden gevoegd bij de Jijsten, welke 
reeds door de andere Regeeringen zijn over
gelegd. De Britsche Regeering zal er een 
afschrift van mededeelen aan de andere Re
geeringen. 

68. De tractaten, verdragen en schikkingen, 
vroeger dan dit Verdrag gesloten, zullen voort
gaan geheel en_ volledig gevolg te hebben: 

1. voor de schepen, welke van het Verdrag 
zijn uitgezonderci ; 

2. voor de schepen, waarop het Verdrag toe
passelijk is, voor de onderwerpen, welke het 
Verdrag niet uitdrukkelijk heeft voorzien. 

Overeengekomen is, dat vermits dit Verdrag 
slechts tot onderwerp heeft de heschermi_ng van 
menschenlevens ter zee, de vraagstukk:en be
treffende het w~lzijn en de- gezondheid van de .... 
passagiei;s en inzonderheid van de landverhui
zers evenals de andere vraagstukken betreffende 
.hun vervoer bij voortduring onderworpen blij
ven aan de nationale ~etgevingen. 

69. Dit Verdrag zal in werking treden den 
eersten Juli 1915 en zal gelden zonder eenige 
tijdsbeperking. Niettemin zal elke Hooge 
verdragsluitende Partij het op elk oogenblik 
kunnen opzeggen na verloop van een termijn 
.van vijf jaren, welke zal beginnen te loopen 
op den dag, waarop het. Verdrag in werking 
zal zijn getreden in haren Staat. 

Deze opzegging zal langs den diplomatieken 
weg aan de Regeering van Groot-Britannie 
.worden medegede(!ld en door deze Regeering 
aan de Regeeringen van de andere verdrag
sluitende Partijen. Zij zal van kracht worden 
t'waa;lf maanden na den dag, waarop de mede
deeling zal zijn ontvangen, door de Regeering 
van Groot-Britannie. 

Elke opzegging zal slechts van kracht zijn 
ten opzichte van den Staat, die haar zal hebben 
gedaan, terwijl het Verdrag zal voortgaan zijn 
geheel en volledig gevolg te hebben ten aanzien 
van al de andere Staten, die het zullen hebben 
geratificeerd, dan wel tot het Vm·drag zullen 
zijn toegetreden of tot het Verdrag zullen toe
treden . 

70. Dit Verdrag ~et het daarbij gevoegde 
Reglement zal in een enkel exemplaar worden 
vastgesteld, hetwelk zal worden nedergelegd 
in de archieven van de Regeering van Groot
Britannie. Een gewaarmerkt gelijkluidend af
schrift zal door deze laatste Regeering worden 
uitgereikt aan elk van de Regeeringen van de 
Hooge verdragsluitende Partijen. 

71. Dit Verdrag zal worden geratificeerd en 
de akten van ratificatie, vergezeld van de lijs
ten, bedoel<!, in artikel 3, zullen te Londen 
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warden nedergelegd, niet later dan den 3lsfon 
December 1914 .. De Britsche Regeering zal 
de ratificatii'n · ~ededeelen en, afschrift 'van elke 
lijst overleggen aan de Regeeringen van de 
~ndere verdragsluitende Partijen. 

Niettegenstaande het ·nalaten van het rati
ficeeren door eene der Hooge verdragsluitende 
Partijen zal het Verdrag voortgaan zijn geheel 
en volledig gevolg te hebben ten aanzien van de 
verdragsluitende Partijen, die het zullen hebben 
geratificeerd. 

72. .Ten einde de ratificatie gemakkelijker te 
maken vooi- een verdragsluitenden Staat, die 
vroeger dan den dag ~an de onderteekening van 
dit Verdrag voorschriften zou hebben uitge

' vaardigd ter zake van eenig onderwerp, deel 
uitmakende van dit Verdrag, is overeenge
komen, dat een schip, hetwelk werkelijk zal 
hebben voldaan aan de bedoelde voorschriften 
v66r den lsten Juli 1915, zich niet zal kunnen 
beroepen op de door het Verdrag bij wijze van 
overgangsmaatregel toegestane afwijkingen, ten 
einde de naleving dezer voorschriften te staken. 

73 . . Wanneer dit Verdrag in het geval voorziet, 
dat rienige maatregel kan warden genomen 
als gevolg van eene schikking tusschen alle of 
eenige verdragsluitende Staten, wordt de Regee
ring van Zijne Britsche Majesteit uitgenoodigd 
in verbinding te treden met de bedoelde Staten, 
met het doel om te vernemen; of zij de voor

. stellen aannemen, ·welke mochten zijn aange
boden door een van deze Staten met het oog 
op de verwezenlijking van zoodanigen maatre
gel. De Regeering van Zijne Britsche llfajesteit 
zal aan de verdragsluitende 'Staten de uitkom
sten doen weten van het onderzoek, hetwelk het 
op deze wijze _zal hebben ingesteld. 

De Staat, welks beschouwingen betreffende 
de voorstellen, waar het am gaat,de Regeering 
van Zijne Britsche Majesteit niet zouden be
reiken binnen :~es maanden, te rekenen van de 
mededeeling dezer voorstellen, zai warden ge
acht in deze voorstellen te bewilligen. 

_74. Dit Verdrag zal kunnen worden gewijzigd 
in latere conferentien, waarvan de eerste, zoo 
noodig, zal plaats hebben in 1920. · De plaats 
en het tij9-stip van deze conferentien zullen war
den bepaald bij eenp,arig be_sluit van de Regee
ringen van de Hooge verdragsluitende Partijen. 

De Regeeringen kunnen langs_ den diploma
tieken _weg in dit Verdrag bij eenparig bes.luit 
en te allen t~jde de verbeteringen aanbrengen, 
welke nuttig of noodzakelijk zou_den . warden 
geoordeeld. · 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
hierondei; hebben geteekend: 

1915 

·Gedaan te Landen, den twintigstcn Ja. 
nuari 1914. 

VON· K5RNER, enz. 

VERTALING VAN HET REGL]jl)l!ENT. 

R E G L E JJi E N T. 

VEILIGHEID VAN DE SCHEEPVAART. 

Artikel I. 

Gode bestemd voor het radiotelegrafisch 
overseinen van berichten betreffende IJs, 

Wrakken en het Weder. 

INSTRUCTIE. 

Het overseinen mn beric'/J,ten. Het overseinen 
van berichten betreffende ijs en wrakken is ver
plicht. Deze berichten warden geseind van 
het eene schip naar het andere of naar het Hy
drographic Office te Washington, en wel in 
gewone taal of door middel van de afkortingen, 
gebruikt in het eerste dee! van dezen Code. · 

Het zenden van berichten omtrent het weder 
is vrijwillig. Voor dit doel kan gebruik ge
maakt warden van het tweede dee! van dezen 
Code, dat <'!oar de Meteorologische Oo~gressen 
steeds gewijzigd zal kunnen warden. 

Te 8einen berichten.: 
Eerste deel. - IJs en Wrakken .. 

1. Aard .van het waargenomen ijs of wrak . 
2. Plaats van het ij;, of wrak bij_ de,laatste 

,vaarneming. 
Tweede deel. - Meteorologische berichten. 
1. Richting en kracht van den wind. 
2. Richting en snelheid van den stroom. 
3. Het weder, hieronder te verstaan het uiter

lij1t aa11zien de_r lucht op een gegeve.n uur. 
4. Hoogte van den barometer en temperatuur 

van de- lucht. 
5. Neiging van den barometer en temperatuur 

van he:t water':aan de ·oppervlak;te d;;r zee. 
Welke tijd gebruikt zal warden : 
In alle draadlooze berichten betrekking 

hebbende op ijs of wrakken, zal men den tijd 
seinen in middelbaren tijd van Greenwich. 

Adres: 
Elk bericht gericht aan het Hydrographic 

Office te Washington moet als adres hebben_het 
woord ,,Hydrographic" en elk bericht gericht 
aan het Meteorological Office te Landen, moet 
als adres dragen ,,Meteorology". 

Tekst: 
1. Om een bericht over te seinen .•. dat alleen 

betrekking heeft op ijs of op een wrak,' gebruikt 
men twee groepen elk van vijf cijfers, . beide 
voorafgegaan door het woord ,,ice"'; ,men kan 
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deze groepen zooveel malen herhalen als ait 
noodig mocht blijken. 

2. Wil men bovendien meteorologische me
dedeelingen overseinen, dan doet men dit door 
middel van vier groepen elk van vijf cijfers, 
en voorafgegaan door het woord ,,weather". 
Men plaatse deze groepen aan het eind van het 
radiotelegram. na alle megedeelingen, op het 
ijs betrekking hebbende, gegeven te hebben. 

N.B. Indien het woord ,,weather" in het 
radiotelegram voorkomt, geven alle cijfer
berichten, voorafgaande aan dit woord, mede
deelingen betreffende het \is en alle oijfer-be
riohten, welke op het woord ,, weather' volgen, 
meteorologisohe mededeelingen. Indien het 
woord ,,weather" niet in het radiotelegram 
voorkomt, bevat dit sleohts mededeelingen 
betreffende het ijs. (Zie de voorbeelden van 
twee versohillende radiotelegrammen bij dit 
artikel). 

EERSTE DEEL. 

IJs EN WRAKKEN. 

Mededeelingen betreffende ijs of wrakken 
warden overgeseind door middel van tien oijfers; 
verdeeld in twee groepen elk -van vijf cijfers. 

V6or· deze twee groepen seint men het woord 
,,ice": 

Twee oijfers. 

Een oijfer. 

Een oijfer. 

De hoeveelste der maand 
( d d) volgens Code I. 
Het oogenblik van waar
neming ( T) volgens Code II. 
De soort van het waarge
nomen ijs (I) volgens Code 
III. 

Drie oijfers ... De breedte, nauwkeurig tot 
in tiende deelen van een 
graad, waarop het ijs is ge. 
zien (p pp) (zie de· hier
onder ·volgende tabel). 

Drie oijfers . . De lengte, · nauwkeurig tot 
in tiende deeien van een , 
graad, waarop het ijs is ge
zien (p'p'p') (ziedehieronder 
volgende tabel). 

De eerste groep bestaat· uit d d TI p. 
De tweede groep bestaat uit pp p'p'p'. 

CODES. 

Code I: Hoe1•eelste der viaand. 

De hoeveelste der maund wordt geseind door 
middel va~ twee cijfcrs, waar;an het eerste een 
nul kan zijn, dus van 01 tot 31. 

Code II : Het oogenblik der waarneming. 

Het oogenblik der waarneming ligt tusschen: 

I uur des voormiddags 
4 

en 4 uur des 
7 

voormiddags (Middelbare Tijd van Greenwich) 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
10 
1 namiddags 

10 
1 
4 
7 

namiddags 

4 
7 

" 10 " 10 ·1 ,, voormiddags 

Code Ill : Soort van Tiet waargenomen 
ijs of wrak. 

0. Geen ijs. 
1. Een enkele ijsberg, groote hoeveelheid 

drijvend ijs. 
· 2. Eenige ijsbergen. 

3. Talrijke ijsbergen. 
4. Floeberg. Groote hoeveelheid bevroren 

zeewater, dat den indruk maakt van 
een kleineJi. ijsberg. 

5. I.J svelden. Het ijs strekt zioh tot den 
geziohtseinder uit, men kan er echter· 
door heen varen. · 

6. Pakijs. Stukken van ijsbergen of ijsvel
den, welke gedeeltelijk aan elkaar ge'. 
vroren zijn. 

7. Landijs. IJs dat sinds den winter aan 
den wal vastzit. 

8 Wrak. 
9. (Besohikbaar): 
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VooRBEELD: Radiotelegram gezond_en van een schip naar een under schip: 

Eerste .; Tweede .; Derde .; Vierde .; ... ... ... .. 
- radio- "' radio- "' radio- "' radio- "' .., .., .., ..... 

telegram, =~ telegram. :::::;:i telegram. ::::;:, telegram. :::;:i 
::;, 0 0 0 

Datum der waar-
neming. 15 15 15 15 15 15 16 16 

Oogenblik van 
waarneming 10-12 4 , 16-18 6 19-.21 7 4-6 2 

Soort van het ijs 
Wrak 8 Reri enkele 1 of wrak IJsvelden 5 Talrijke 3 

ijsber!!en · ijsberg 

l'laats, waar het I 450 42 1 460 5 1 46° 25' 47° 19' 
Breedte 457 Breedte 461 Breedte 464 B'reedte 473 ijs of wrak is I 450 11' 440 40' 43° 58' 40° 15·, 

gezien . Lengte 462 Lengte 447 Lengte 410 Lengte 402 
I -

In cijfers overgezet luiden deze radiotelegrammen als volgt: 

Stoomschip . .. . . . . aan stoomschip , 
Ice 15454, 57462 : 15634, 61447 : 15784, 64440 : 16214, 73402. 

TWEEDE DEEL. 
:METEOROLOGISCHE BERICHTEN, 

Orn berichten betreffende het weer enz. over 
te seinen gebruike men vier groepen elk van 
vijf cijfers. Deze groepen moeten worden voor0 

afgegaan door het woord ,,Weather"._ 

Eerste Groep (DDPPP) bevattende": 

De hoeveelste der maand: twee cijfers (DD) 
volgens Code I. 

De plaats van het _schip op het oogenblik, 
dat het radiotelegram wordt verzonden, aan
gegeven door drie cijfers (PPP), voorstellende 
het vierkante eengraadsvak, waarin het schip 
zich bevindt, volgens Code IV en de genum
merde zeekaart, welke bij dit artikel is gevoegd. 

Tweede Groep (WWGGX) bevattende: 

De richting en kracht van den wind ten 8 uur 
des voormiddags ten opzichte van den 75sten 
graad Wes·terlengte: twee c~jfers (WW) volgens 
Code V; 

-De rich ting en snelheid van den stroom : 
twee cijfers (00), volgens Code VI. 

Het weder of de atmospherische gesteldheid 
op hetzelfde uur : een cijfer (X) volgens 
Code VII. 

Derde Groep (BBBAA) be?JP,ttende: 

De aanwijzing van den barometer nauwkeu-

rig tot in tienden van m.M. ten 8 uur des voor
middags ten opzichte van den 75sten graad 
Westerlengte: - drie cijfers (BBB), volgens 
Code VIII. 

De luchttemperatuur voor hetzelfde oogen
blik: twee cijfers (AA), volgens Code IX. 

Vierde Groep (bbSSS) bevattende: 

De neiging van den barometer ten_ 8 uur des 
voormiddags ten opzichte van den 75sten graad 
W~sterlengte: twee.cijfers (bb), volgens Code X. 

De temperatuur van het water aan de opper
vlakte der zee voor hetzelfde oogenblik : drie 
cijfers (SSS) volgens Code XI. 

CODES. 

Code IV : Plaats van het schip. 

In de bij dit artikel gevoegde kaart bevinden 
zich de getallen, waarmede de vierkante een
graadsvakken van den Noord-Atlantischen 
Oceaan genummerd zijn. De plaats van het 
schip, op het oogenblik van de meteorologische 
waarnemingen zooals in deel II is aangegeven, 
wordt geseind door middel van de drie cijfers, 
voorstellende het vierkante eengraadsvak, 
waarin het schip zich bevindt. Bijvoorbeeld,_
de plaats 51° 55' Noorderbreedte· en_ 26" 49' 
Westerlengte zal geseind worden als 561. 

\ 
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Code V: Rwhting .van den wind (in 16 streken) e_n kracht 1•an den wind ten 8 uur de~ 
voormiddags middelbare tijd ten opzichte van den meridiaan van 75° Westerlengte (WW); 

·windkracht ci d 0 d ;i ~ ~ ~ - in Beaufort- z d z N 0 N N ~ N z ~ z schaaldeel!m. z z ci 0 0 N N N N N ~ ~ ~ z z z 
Stil .. 0 00 .. . . ... . . . . . . . •· . . . . . . . . .. . . . . 
Zwakke wind . 1, 2 of 3 01 07 13 19 25 ,31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 
Matige wind. . 4 of 5 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 
Krachtige wind . • 6 of 7 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 
Stormachtige wind. 8 of 9 04 10 16 22 28 34 40 46 52158 64 70 76 82 88 94 
Storm . ·. • .... 10 of 11 05 11 17 23 29 35 41 47 53 I 59 65 71 77 83 89 95 
Orkaan .. 12 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

N.B. Men zor~e er voor de windric~ting .,rechtwijzend" op te geven. 

Code VI: Richting (in_ 1.6 streken) en snelheid van den .,troom (CC). 

Zeemijlen ci ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ z 0 ~ N z ~ z per uur. z N 0 N N 
~ ~ ~ z z 0 0 0 N N N N N z z z 

0,25 01 07 13 19 ·25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 , 91 
0,5 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 
I 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87, 93 2 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 
3 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89 95 
4 06 12 ,18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

00 Geen stroom 
99 Geene waarneming. 

N.B. Men gelieve. de stroomrichting ,,rechtwijzend" op te geven. 

Code VII : Gesteldheid van de Lucht. 

Ten 8 uur des voormiddags middelbare tijd 
ten opzichte van den meridiaan van 75° Wes· 
terlengte. 

0. Geheel onbewolkte lucht. 
1. Een vierde deel der lucht bewolkt. 
2. De helft -der lucht bewolkt. 
3. Drie vierde deel der lucht bewolkt. 
4. Geheel bedekte lucht. 
5, Regen. 
6. Sneeuw of hagel. 
7. Heiig weer of mist. 
8. Dikke mist. 
9. Onweer. 

Code VIII : St,and van den Barometer. 

. De afgelezen hoogte van den kwikbarometer 
moet verbeterd worden voor fouten van het 
instrument en herleid worden voor fouten van 
het instrument en herleid worden tot 0° C en· 
tot den zeespiegel. Eene correctietabel volgt 
hie;rach ter. 
. De verbeterde aflezing wordt geseind. tot in 

tienden van m.M. nauwkeurig, men seint het 
e_erste cijfer echter niet ; 761.2 m.M. wordt 
bijvoorbeeld als volgt geseind : 612. 

Een tabel om honderdste deelen van duimen 
in tiende deelen van millimeters te herleiden, 
volgt hierachter. 
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0ode IX : De Tempei·afttttr van de Lucht 
wordt door twee cijfers geseind volgens 

de onderstaande tabel. 

A ui 
.; .; ..., .; i::1·~ ... A .; .:·~ ... a,::, <ll_.c: <l) Q)::, ~~ <l) eo-~ 'O" .... eo-~ .... ., "'· ., " :::;, ., "' ., § :::? 

r:b~ ~~ "' r:b~ ...... "' A Cl-; ~ "' H "' -15,0 50 00 10,0 50.0 50 
-14,5 5.9 01 10,5 50.9 51 
-14,0 6.8 02 11,0 51.8 52 
-13,5 7.7 03 11,5 52.7 53 
-13,0 8.6 04 12,0 53.6 54 
-12,5 9.5 05 12,5 . 54.5 55 
-12,0 10.4 06 13,0 55.4 56 
-11,5 11.3 07 13.5 56.a 57 
-11,0 12.2 08 14,0 57.2 58 
-10,5 13.1 09 14,5 58.1 5\J 
-10,0 14.0 10 15,0 59.0 60 
- 9,5 14.9 11 15,5 59.9 61' 
- 9,0 15,8 12 16,0 60.8 62 
- 8,5 ·16.7 13 16,5 61.7 63 
- 8,0 17.6 14 17,0 62.6 64 
- 7,5 18.5 15 17,5 (i3.5 65 
- 7,0 19.4 16 18.0 64.4 66 
- 6,5 20.3 17 18,5 65.3 67 
- 6,0 21.2 18 19,0 66.2 68 
-,- 5.5 22.1 19 19,5 67.1 69 
- 5,0 23.0 20 20,0 68.0 70 
- 4,5 23.9 21 20,5 68.9 71 
- 4,0 24.8 22 21,0 69.8 72 
- 3,5 25.7 23 21,5 70.7 73 
- 3,0 26.6 24 22,0 71.fi 74 
- 2,5 27.5 25 22,5 7:l.5 75 
- 2.0 28.4 26 23,0 73.4 76 
- 1,5 29.3 27 23,5 74-3 77 
- 1,0 30.2 28 24,0 75.2 78 
- 0,5 31.1 29 24,5 76.1 79 

0,0 32.0 30 25,0 77.0 80 
0,5 32.9 31 25,5 77.9 81 
1,0 33.8 32 26,0 78.8 82 
1,5 . 34.7 33 26,5 79. 7 83 
2,0 35.6 34 27,0 80.6 84 
2,5 36.5 35 27,5 81.5 85 
3,0 37.4. 36 28,0 82.4 86 
3,5 38.3 37 28,5 83.3 87 
4,0 39.2 38 29,0 84.2 88 
4,5 40.1 39 29,5 85.1 89 
5,0 4LO 40 30,0 86.0 90 
5,5 41,9 41 30,5 86.9 91 
6,0 · 42.8 42 31,0 87.8 92· 
6,5 43.7 43 31,5 -88.7 93 
7,0 44.6 44 32,0 8fl.6 94 
7,5 45.5 45 32,5 90.5 95 
8,b 46.4 46 33,0 91.4 96 
8,5 47.3 47 33,5 92.3 97 
9,0 48.2 48 34,0 93.2 98 
9,5 49.1 49 34,5 94.1 99 

Code X: De Neiging van den Barometer. 
0nder de uitdr;,_kking ,,neiging van den· 

barometer op een gegeven uur" wordt verstaan 
de barometerverandering gedurende de drie 
voorafgaande uren. Men geeft deze aan in 
millimeters. Orn bijvoorbeeld de barometer
neiging ten 8 u. des voormiddags te verkrijgen, 
vergelijkt men de aflezing van dat oogenblik, 
stel 755.7 m.M., met de aflezing van 5 uur des 
voormiddags, stel 759.3 m.M. Men zegt 
dan, dat de· barometerneiging eene daling· is 
van 3.6 m.M. In het algemeen zal men de 
barometerneiging van de barograaflijn aflezen. 

De barometerneiging wordt door twee cijfers 
geseind volgens onderstaande tabel. 

Stijging van den - Daling van den .; .; Barometer in ... Barometer in- ... 
Q) Q) ..... .... 

:;::::;; =rr 
Milli- "' lliilli- I . _ . 

meters. Duimen. ~ meters. Ommen. A 
H 

----

0,0- 0,4 0.00-0.01 01 0,0- 0,4;0.00-0.01 51 
0,5- O,!l 0.02-0.03 02 0,5- 0,9 0.02-0,03 52 
1,0- 1,4 0.04-0.05 03 1,0- 1,4 0.04-0.05 53 
1,5- 1,9 0.06-0.07 04 1,5- 1,9 0.06-0.07 54 
2,0- 2,4 0.08-0.09 05 2,0- 2,4 0.08-0.09 55 
2,5- 2,9 0.10-0.11 06 2,5- 2,9 0.10-0.11 56 
3,0- 3,4 0.12-0.13 07 3,0- 3,4 0.12-0.13 57 
3.5- 3,9 0.14-0.15 08 · 3,5- 3,9 0.14-0.15 58 
4,0- 4,4 0.16-0.li 09 4,0- 4,4 0.16-0.17 59 
4,5- 4,9 0.18-0.19 10. 4,5- 4,9 0.18-0.19 60 
5,0- 5,4 0.20--0.21 11 5,0-.5,4 0.20-0.21 61 
5,5- 5,9 0.22-0.23 12 5,5- 5,9 0.22-0.23 62 
6,0- 6,4 0.24-0.25 13 6,0- 6,4 0.24-0.25 63 
6,5- 6,9 0.26-0.27 14 6,5- 6,9 o.26-0.27 64 
7,0- 7,4 0.28-0.29 15 · 7,0- 7,4 0.28-0.29 65 
7,5- 7,\J 0-30-0.31 16 7,5- 7,9 0.30-0.31 66 
8;0- 8,4 0-32-0.33 17 8,0- 8,4 0.32-0.33 67 
8,5- 8,9 0.34-0.35 18 68 
9,0- 9,4 0.36-0 37 19 9,0- 9,4 0.36-0.37 69 
9,5- 9,9 0-38-0.38 20 

8,5- 8,910.34-0.35 

9,5- 9,9 0.38-0.38 .70 
10,0-10,4 0.39-0.40 21 10,0-10,4 0.39-0.40 
10,5-10,9 0,41-0.42 22 10,5-10,9 0.41-0.42 
11,0-11,4 0,43-0.44 23 11.0-11,4 0-43-0.44 
11,5-11,9 0-45-0.46 24 11,5-11,\J 0,45-0.46 
12,0-12,4 0-47-0.48 25 12,0-12,4 0-47-0.48 
1:2,5-12,9 0.49-0.50 26 12,5-12,9 0.49-0.50 
13,0-13,4 0,51-0.52 27 13,0-13,4 0.51-0.52 
13,5-13,9 0-53-0.54 28 13,5-13,9 0-53-0.54 
14,0-14,4 0,55-0.56 29 14,0-14,4 o.55-0.56 
14,5-14,9 0-57-0.58 30 14,5-14,9 0.57-0.58 
15,0-15,4 0-59-0.60 31 15,0-15,4 0.59-0.60 
15,5-15;9 0-61-0.62 32 15,5-15,9 0.61-0.62 
16,0-16,4 0,63-064 33 16,0-16,4 0.63-0.64 
16,5-16,9 0-65-0.66 34 16,5-16,910.65-0.66 
17,0-17,4 0-67-0.68 35 17,0-17,410,67~0.68 
17,5-17,9 0,69-0.70 36 17,5-17,9 0.69-0.70 
18,0-18,4 0-71-0.72 37 18,0-18,410.71-0,72 
18,5-18,9 0,73-0.74 38 18,5-18,910-73-0.74 
19,0-19,4 0-75-0.76 39 rn,o:......rn,410. 75-0.76 
19,5-19,9 0,77-0.78 40 19,5-l9,9;o.77-0.78 
20,0-20,4 0,79-0.80 41 20,0-20,4,0.79-0.80 
20,5-:W,9 0.81-0.82 42 20,5-20,9,0.81-0.82 
21,0-21,4 0.83-0.84 43 21,0-21,4 0.83-0.84 
21,5-21,9 0.85-0.86 44 21,5-21,9 0.85-0.86 
22,0-22,4 0.87-0.88 15 2~,0-:2~,4 \°.87 ~0.88 
22,5-22,9 0.89-0.90 46 22,5-2~,9 0,89-0.90 
23,0-23,4 0.91-0.92 47 23,0-23,4 0.91-0 92 
23,5-23,9 0.93-0.94 48 23,5-23,9 0.93-0.94 
24,0-24,4 0.95-0.96 49 De baroineternei-

ging kan niet ge-
seind worden. 

Code XI : Temperatuur van het Water 
ad.n de ,Oppervlakte der Zee. · 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
8fi 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 

99 

De temperatuur van het water aan de opper
vlakte der .zee wordt - tot in tienden van 
Celsiusgraden nauwk:eurig - geseind door 
drie. cijfers, of, indien noodig, door twee cijfers, 
voorafgegaan door een nu!. lndien de tem
peratuur onder het vriespunt is, is de eerste 
van deze drie cijfers een 5. Bijvoorbeeld : 

·- 2,2° C. wordt uitgedrukt door 522. 
+ 1,0° c. 010. 
+ 15,6° c. 156. 



Tabel t~t herleiding van afgelezen barometeraanwijzingen tot 0° C, en tot de hoogte van den zeespiegel, 
N.B. Op de afgelezen barameterlioagte maet eerl!t de Index-carrectie warden toegepast: Deze correctie' mag verwaarloosd warden, indien zij 

minder is dan 0.3 m.M. 
Het teeken + beteekent, dat de correctie moet worden opgeteld bij de barometeraflezing. 
Het teeken - beteekent, .dat de correctie moet worden afqetrokken; 

T 
w 
d 
t 

emperatnur, .aange- / _ 4p c. -20 c. 
ezen door den aan ) 

0 0 ,n barometer gehech- 24·8 F. 28·4 F. 
n thermometer. 

M. Voet. Dnim. Mm. Mm. 'ol .. 
g," 0 0 0 +o,o +o,s 

·t 1 ,8 3 +o,6 0,4 

"' 2 6 7 +o,s 0,5 ., 
8 9 10 +o,9 0,6 

" 13 1 +1,0 0,8 " 4 
"" 5 16 5 +1,2 0,9 
" " 6 19 ·8 +1,8 1,0 I> 
0 ,22 o. + 1,4 1,2 .c 

" 8 ·26 ·3 +1,6 1,3 
" ~ 9 ·29 6 +1,7 1,4 s 10 ·32 10 +1,8 1,6 8 
"' 11 86 1 .+1,9 1,7 .c 

12 39 4 +2,0 1,8 A· 

" 13 42 8 +2,2. 1,9 "" 
" 14 45 11 +2,s_ 2,0 
"' 15 49 3 +2,4 2,2 I> 

."I 16 52 6 +2,5. 2,3 
" -" 17 55 9 +2,6 2,4 

" 18 59 1 +2,8 2,0 " ""· 19 62 4 +2,9 2,6 

" 20 65 7 +3,0 2,8 "' I> 
21 68 11 +3,1 2,9 

" .., 22 ' 72 2 +s,3 3,0 
0 
o·. 23 · 75 6 +s,4 3,1 

tI1 

ooc, !+2°c. 40 c. 
320 F. 35·60 F. 89•20 F. 

Mm. Mm. Mm. 
0,0 -0,5 

+0,1 
0,3 0,0 
0,4 +0,1 
.0,6 · 0,2 
0,7 0,4 
0,8 0,6 
0,9 0,6 
1,0 0,7 0,5 
1,2 0,8 0,6 
1,8 1,0' 0,7 
1,4 1,1 0,8 
1,5 1,2 1,0 
1,7 1,8 1,1 
1,8 1,5 1,2 
1,9 1,6 1,4 
2,0 1,7 1,5 
2,1 1,9 1,6 
2,3 2,0 1,7 
2,4 2,1 1,9 
2,6 2,3 2,0 
2,6 2,4 2,1 
2,8 2,6. 2,2 
2,9 2,6 2,4 

60 c. so c. lQO C. 120 c. 14° c. )60 c. J80 c. 200 c. 220 c. 
42•80 F. 45-40 F. 60° F. 63·60 F. 57-20 F. 60•80 F. 64-40F.. 530 F. 71-50 F. 

I 

Aan te brengen correcties. 

Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. 
-0,7 -1,0 Ll,2 -1,5 -.1,7 -2,0 -2,2 -2,6 -2,7 

0,6 0,9 ·1,1 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 
0,6 0,7 1,0. 1,2 1.5 1,g 2,0 2;2 2,6 
0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 
0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 
0;1 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4" 1,6 1;9 2,1 
0,0 0,3 0,6 0,8 1,0 1,3_ 1,6 1,8 2,0 

+0,1 · 0,1 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 l,6 1,9 
0,2 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 t,5 1,8 
0,3 +0,1 0,4 0,6 0,9 1,1 1,-t, t,6 
0,5• 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1;5 
0,6 0,3· 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2 1,4 
0,7 0,6 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 
0,8 0,6 0,2 0,4 0,7 0;9 1,2 
0,9 0,7 o,o· 0,3 0,6 0,8 1,1 
1,1 0,8 +0,1 0,2 o,,5 0,7 1,0 
l,2 0,9 0,4 0,2 0,1 0,4 0,6 0,9 
1,3 1,1 0,6 0,3 +0,1 0,3 0,5 0,8 
1,4 1,2 0,9 0,7 0,4 0,2 0,1 0,4 0,6 
1,5 1,3 1,0 0,8 0,6 0,3 0,0 0,3 0,6 
1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,4 +0,1 0,2 0,4 
1,8 1,6· 1,3 .1,0 0,8 0,6 0,2 0,1 0,3 
1,9 1,7 1,4 1,2 0,9 0,6 0,3 +0,1 0,2 
2,1 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,4 0,2 0,1 

240 c. 260 c. ·280. c. 
75-20 F. 78·80 F. 82.40 F. 

Mm. Mm. Mm. 
-3,0 -8,2 -3,5 

2,9 s;1 3,4 
2,8 3,0 8,2 
2,6 2,9 3,1 . 
2,5 2·,s 3,0 
2,4 2,7 2,9 
2,3 2,6 2,8 
2,2 2,4 2,7 
2,1 2,3 2,6 
2,0 2,2 2,5 
1,9 2,1 2,4 
1,8 2,0 2,2 
1,6 1,9 2,1 
1,5 1,8 2,0 
1,4 1,6 1,9 
1,3 1,5 1,8 
1,2. 1,4 1,6 
1,0 1,3 1,5 
0,9 1,2 1,4 
0,8 1,0 1,3 
0,7 0,9 1,2 
0,6 0,8 1,1 
0,4 0,7 0,9 
0,3 0,6 ~,8 

I 
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Tabel Olli Engelsche dnillien in lliillimeters te herle~den voor de afgelezen 
baromet.erhoogten. 

-
Duimen -- . 

en tiende Honderdste deelen van dulmen. 
p.eelen van 

duimen. 6. I 1. I 2. I 3 .. I 4. I 5. I 6. I 7. I 8. I 9. 

Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. 
27 o· 685,8 686,0 686,~ 686,6 686,8 687,1 687,3 687,6 687,8 688,1 

·:1 688,3 688,6 688,8 689,l 689,3 689,6 689,9 690,1 690,4 690,6 
,2 690,9' 691,1 691,4 691,6 6\ll,9 692,1 61)2,4 692,7 692,9 693,2 
,3 693,4 693,7 693,9 694,2 694,4 694,7 694,9 695,2 695,4 695,7 
,4 69,6,0 696,2 696,5 696,7 697,0 697,2 . 697,5 697,7 697,9 698,2 

,5 698,5 698,7 699,0 699,3 699,5 699,8 700,1 700,3 700,5 700,8 
,6 - 10J.',o 701,3 701,5 701,8 702,0 702,3 702,6 702,8 703,1 703,3 
,7 703,6 703,8 704,1 704,3 70~,6 704,8 705,1 705,4 705,6 705,9· 
,8 706,1 706,4 706,6 706,9 707,1 707,4 707,6 707,9 708,1 708,4 
,9 708,7 708;9 709,2 709,4 709,7 709,9 710,2 710,4 710,7 710,9 

28,0 711,2 711,4_ . 711,7 712,0 712.2 712,5 712,7 713,0 713,2 713,5 
,1 713;7 714,0 714,2 714,5 714,7 715,0 <715,3 715,5 - 715,8 716,0 
,2 716,3 716,5 716,8 717,1 717,3 717,5 717,8 718,0 718,3 718,6 

. ,3 7-18,8 :719,,1 719,3 719,6 719,8 · 720,l 720,3 720,6 720,8 721,1 
·,4 721,4 721,6 721,9 722,1 722,4 722,6 722,9 723,1 723,4 723,6 

,5 723,9_ 724,1 724,4 724,7 724,9 725,2 725,4 725;7 . 725,9 . 726,2 
,6 726,4 726,7 726,9 · 727,2 727,4 · 727,7 728,0 728,2 728;5 728,7 

- ,7 729,0 729,2 . 729,5 729,7 729,n 730,2 730,5 730,7 731,0 731,3 
,8 731,5 731,8 732,0 732,3 732,5 732,8 733,0 733,3 733,5 733,8 
,9 734,1 734,3 734,6 734,8 735,1 735,3 735,6 735,8 736,1 736,3 

29,0 736,6 736,8 737,1 737,4 737,6 737,9 738,1 738,4 738,6 738,9 
,1 739,l 789,4 739,6 739,9 740,J 740,4 740,7 740,9 741,2 741,4 
,2 741,7 741,7 742,2 742,4 742,7 742,9 743,2 743,4 743,7 744,0 
,3 744,2 744,5 744,7 745,0 745,2 745,5 745,7 745,9 746,2 746,5 
,4 746,8 747,0 747,3 747,5 747,7 748,1 748,3 748,1\ 748,8 749,0 

,, 5· 749,3 749,5 7.49,8 750,1 750,3 750,6 750,8 751,1 751,3 751,6 
,6 751,8 752,1 752,3 75:l,6 752,8 753,1 753,4 75::s,6 753,9 754,1 
,7 754,4 764,6 754,8 755,1 755,4 755,6 755,9 756,1 756,4 756,7 
,8 756,9 757,2 757,4 757,7 757,9 758,2 758,4 758,7 758,9 759,2 
,9 759,5 759,7 760,0 . 760,2 760,5 760,7 761,0 761,2 761,5 761,7 

30,0 762,0 762,2 762,5 762,8 763,0 763,3 763,5 763,8 764,0 764,3 
,1 764,5 764,8 765,0 7fl5,3 765,5 765,8 766,l 766,3 '766,6 766,8 
,2· 767,1 767,3 767,6 767,8 768,1 768,3 768;6 768,8 769,l 769,4 
,3 769,6 769,9 770,1 770,4 770,6 770,9 771,1 771,4 771,6 771,9 
,4 772,2 712,4 772,7 772,9 773,2 773,4 773,7 773,9 774,2 · 774,4 

,5 774,7 774,9 775,2 775,5 775,7 776,0 776,2 776,5 776,7 777,0 
,6 777,2 777,5 777,7 778,0 778,2 77i!-,5 778,8 779,0 779,3 779,5 
,7 779,8 780,0 780,3 780;5 780,8 781,0 781,3- 781,5 781,8 782,1 
,8 782,3 782,6 782,8 783,1 783,3 783,6 783,8 784,1 784,3 · 784,6 
·,9 -184,9 785,1 785,4 785,6 785,9 786,2 786,4 786,6 786,9 787,1 

31,0 787,4 787,6 787,9 788,2 788,4 788,7 788,9 789,2 789,4 789,7 
,1 . 789,9 790,2 790,4 790,7 790,9 791,2 791,5 791,7 792,0 792,2 
2 792,5 792,7 793,0 793,2 793,5 793,7 794,0 794,2 794,5 794,8 
,3 795.1 795,3 795,5 795,8 796,0 796,3 _ 796,5 796,8 797,0 797,3 
,4 797,6 797,8 798,1 . 798;3 798,6 798,8 799,1 799,3 799,6 799,8 

Tabel Olli lliinnten tot in tiende deelen van graden te herleiden. 
Minuten. Tiende deelen van graden. - Minuten._ I Tiende ·deelen van graden. 
0- 3 0 34-39 6 
4- 9 - 1 40-45 7 

1a-.:...15 2 46-51 8 
16-21 3 52 "''-57 9 
2:l-27 4 5g_'._59 10 
28-33 5 

"") In den .B'ranschen tekst staat abusievelijk : 51 in plaats van 52. 
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Vo o·r bee Id: Radiotelegram inhomlende meteorologische berichten . 
. Ice-

Eerste In Tweede In 
- --

radiotelegram. Code- radiotelegram. Code-· 
cijfers. cijfers. 

Datum van de waarneming . -I 21 21 22 22 
Uur van de waarneming • 18-15 5 3-6 2 
Soort van het ijs of het wrak : I Een enkele ijsberg 1 IJsvelden 5 

Plaats van het ijs of het wrak ·{ Breedte 440 35 1 446 Breedte 420 581 430 
Lengte 43° 15' 432 Lengte 470 3' 470 

Weather;. ,. 

Datum van de wiiarneming ,:: 21 21 22 22 

Plaats van het schip . :I Breedte 450 131 '} 825 Breedte 430 47' 863 Lengte 420 51 
I 

Lengte 450 331 J 
Richting en kracht van den wind o.z.o. 5 26 Z. W.2 55 
Richting en snelheid_ van den 

stroom. N.W. 2 mijl per uur 82 Z.Z.O. 1 mijl p. uur 39 
Weder. Onbewolkte lucht 0 Mist 8 
Barometer • 765.3 m.M. 653 753:2 m.M. 532 
Luchttemperatuur . . .. 150,3 c. 61 9°.8 c. 50 
N eiging van den barometer . . 
Ternperatuur van het water aan I Stijging 0.8 m.M. 0.2 Daling 2. 7' m.M. 56 

de oppervlakte der zee . . . 1°.4 c. 0.14 - 0°.7 c. 507 

Indien dit radiotelegram naar het Meteorological Office gezonden werd, zoude het als 
volgt luiden: · 

Meteorology: Ice, 21514, 46432 22254, 30470, Weather: 21825, 26820, · 65361, 02014 : 
22863, 55398, 53250, 56507. 

Artilrnl II. 

Veiligheidssein. · 

De stations voor radiotelegrafie, welke aan 
schepen een bericht hebben over ,te seinen, dat 
betrekking heeft op de veiligheid van de scheep
vaart en van beslist dringenden aard is, (ijs
bergen, wrakken, cyclonen, typhonen, plotse
linge plaats- of vormveranderingen van vast
zittende wrakken of landingsmerken), gebruiken 
het volgende sein, ~eiligheidssein genaamd, 
tien malen met korte tusschenpoozen en met 
volle kri],cht herhaald : · 

---(TTT). 
In beginsel zullen alle radiotelegrafiestations, 

welke het veiligheidssein vernemen, en· welke 
door het geven van berichten, het ontvangen 
door alle andere stations van het bovengenoem
de ·sein en· het daarop volgende bericht be
treffende de veiligheid kunnen storen, zwijgen, 
opdat alle stations, welke belang bij dit bericht 
hebben, dit )runnen opnemen.. Ujtzondering 
worcit gemaakt voor het geval · van nood. Het 
bericht betreffende de veiligheid wordt een 
min:uut na het veiligheidssein uitgezonden. 
Drie malen wordt de uitzending herhaald, met 
tusschenpoozen van tien minuten. 

De Regeeringen van de verdragsluitende 
Staten wijzen de. stations aan, welke belast 
zijn · met het overseinen aan zeevarenden van 

berichten, welke betrekking hebben op de 
. veiligheid en · van beslist dringehden aard zijn. 

Indien genoemde berichten uitgezonden 
warden door stations, welke oak belast zijn met 
het geven van het tijdsein, worden zij herhaald 
na het uitzenden van het tijdsein en van het 
weerbericht. 

Artikel III. 

MORSE CODE. 

I nternationale seinen. 

Gedurende den nacht of tijdens hetrokken 
weder, kunnen deze seinen gegeven worden, 
hetzij door lange of korte lichtflikkeringen, 
hetzij door lange of korte geluidseinen (sirene, 
misthoorn, enz. ), en, gedurende .den dag, door 
hand vlaggen. · 

l. Dringende en belangrijke seinen. 
Gij stuurt een gevaarlijke koers . 
Ik heb hulp noodig ; blijf bij mij . - - - -
Ik heb ijs ontmoet . . . . . · . . 
Uw lichten branden niet (of slecht) - - - -
Ik heh geen vaart nieer ; gij kunt 

mij met ·ornzichtigheid voorbij loopen. 
Stop (of draai bij); ik heb een ge' 

wichtig bericht voor U . . . . . -: 
Ik verkeer in ontredderden toe

stand; tracht in verbinding met mij: 
te komen ....•...... ,_. 
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2. Algemeene seinen. 

Overeenkomstige 

Beteekenis. Sein. 
letters en wijze, waar- Hoe te ant-

op geseind moet woorden. 
-- worden. 

--
Voorbereidingssein ·. - - - - - enz. Eene · opeenvolging 

- ·van letters E (in 
eene groep) . Door middel van 

letter T. --

Opgemerkt • - T (enkel). 

Sein in letters voluit -.---- --- F F ~in eene groep) Door middel van 
. - -letter T . 

--.• .. --- .. -- ...... ·- ,._ 
Gebruik het Internatio- - -· - --

nale Seinboek . -~----") MM M- (in eene groep) Door middel van·: 
- - -letter .T. 

- --- -
Onderscheidingswimpel. ---- ~-M ~(in-een:e groep) 

- - - -- .-

Onderbrekingssein . 
--

I I (als ifzonderlijke - - - -
. letters)~ -- . 

Punt. 
-- -II°I- (als afzonder: ·- - - - - - - --

_lijke letters). 
- -

Einde van :iiet sein - - --- - V. E (in eene groep). _ __:___R 
---D 
(als afzonderlijke· 

l_etters). 

Verbetersein - - - - enz. Eene opeenvolging 
-- van letters_ E (in af-

~onderlijke lett~rs) Eene - opeenvol-
ging ,an letters 
E (in afaonder-
lijke letters). 

V ernietigingssein w w WW (in eene groep) WW (in eene 
------ groep). 

I M I IM I (in eene groep) Door middel van· 
.------ - letter T._ 

Herhaal het woord na - w A WA (als afzonder-
(fodien men vraagt een --- -- . lijke letters) 
enkel woord te her- gevolgd door het -ivoord, 
halen). dat voorafgaat aan dat, 

hetwelk men vraagt te 
I herhalen. 

Herhaal na - (indien { 
I M I IMI (in eenegroep) Door middel van 
------ letter T. men vraagt meerdere A A A, A (als afzonder-woorden te herhalen). ~ -- -- · lijke letters) 

Ro,h.,l hot gohoele ,eh, 1 I. M I IM I (in eene groep) Door middel van 
(indien men vraagt bet ------ letter T. 
geheele sein te her- - A L L ALL (als afzonder-

_ halen) ....... ·
1 

-,- ---- ---- lijke letters). 

*) In den Franschen tekst staan- abusievelijk slechts vijf en niet zes strepen. 
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3. Nationaliteitsseinen. 

Beteekenis. 

Duitsch ....... . 
Amerikaansch . . . . . 
Argentijnsch. . . . . . 
Oosten rijk_sch-Hongaarsch 
Belgisch ... 
Braziliaansch 
Britsch ...• 
Bulgaarsch . 
Chileensch. • 
Chineesch ... 
Columbiaansch . 
Deensch .. 
Spaansch • 
Fransch .. 
Grieksch . 
Italiaansch. 
Japansch •. 
Mexicaansch . 
N ederlandscl1 
Noorsch ... 
Peruaansch . 
Portugeesch . 
Russisch ... 
Siameesch .. 
Zweedsch .. 
Turksch .•. 
Uruguaysch .. 
Venezolaansch . 

4. INSTRUCTIES. 

Sein. 

1. De dringende en bel,angrijke seinen kunnen 
geseind worden zonder het antwoord op het 
voorbereidingssein af te wachten, indien men 
vermoedt, dat hij, aan wien 'geseind wordt, 
onmogelijk terug kan seinen, of in andere bij
zondere omstandigheden, doch in dat geval 
zal men een tusschenruimte laten tusschen het 
voorbereidingssein en den tekst van het 
eigenlijke sein. 

2. Het sein - - - - - - - - (FF) wordt 
gegeven voor de eerste letter van de woorden, 
welke men wil spellen. 

3. Het sein - - - - - - (MM]\Il wordt 
gebruikt voor elk sein, dat geseind. wordt 
door middel van het Internationaal Seinboek. 

4. Het sein - _:_ - - (.MM) beteekent, dat 
de onderscheidingswimpel van het Internatio
naal Seinboek gebruikt wordt op de wijze als 
in het Seinboek is aangegeven. 

5. Het onderbrekingssein wordt gebruikt 
tusschen het adres van den persoon, voor wien 
het sein bestemd is en den tekst van dat sein 
zelf. Ook wordt het gebruikt, indien dit 
noodig is, tusschen den tekst van het _sein en 
den naam van den afzender. 

I 

· Letters, die dezelfde beteekenis 
hebben en de wijze, waarop het' sein 

gegeven wordt. 

G. 
CD 
CG 
CF 

-- D'C 
DE 
F. 
DF 
DG 
EC 
EO 
EF 
GC 

in afzonderlijke letters. 

in afzonderlijke letters. 

M M in eene groep, gevolgd door D. 
C .E in. afzonderlijke letters: 
c. 
F C in afzonderlijke letters. 
.~G _,, .,, ,, 
MM in eene groep, gevolgd door D. 
F D in afzonderlijke letters. 
F·E: 
D. 
F G in afzonderlijke letters: 
M M in eene groep, gevolgd door E. 
G D in afzonderlijke letters. 

!
GE ,, 
G F .. ,, 

6. De punt wordt gebruikt, indien dit noodig 
is, in den tekst van het sein. 

7. Het· verbetersein wordt gebruikt om het 
laatste woord of de laatste seingroep, welke 
foutief geseind is, te schrappen. 

8. Het vernietigingssein wordt gebruikt om 
het geheele sein te herroepen. 

9. Wiize van beantwoarden. Indien een woord 
of seingroep begrepen is, wordt dit beantwoord 
door een\l lange flikkering - (T). 

Indien een woord of seingroep niet beant
woord wordt, moet de seingever het woord of 
de groep herhalen, totdat hij antwoord heeft 
gekregen ·door eene lange flikkering. 

Aan het einde van de mededeeling en ind.ien 
dit begrepen is, moet de ontvanger antwoorden 
met de teekens - - - - - - (RD). 

Het verbeter- en het vernietigingssein 
mcieten worden beantwoord door herhaling van 
deze Z\llfd\l seinen. 

10. Het nationaliteit,ssein wordt gegeven on
middellijk nadat antwoord op het voorberei: 

-din:gssein is verkregeh, ten einde de nationali
teit_ yan het ~chip, dat seint, aan te geven. 

Het _ schip,. da.t de. me.dedeeling_ ontvangt, 
.antwoordt met het sein van zijne eigen natio
naliteit. 
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Art. _IV. Een gedrukt exemplaar van den 
Code van de dringende en belangrijke ·seinen 
moet, op eei:J.e goed zichtbare plaats, in de 
kaartenkamer van elk schip worden opgehan
gen. 

CONSTRUCTIE. 

Definitien. 

Art. V. De beteekenis, toe te kennen aan 
de voornaamste technische _of andere uitdruk
kingen, voorkomende onder het hoofd ,,Con
structic" in het Verdrag zelf als ook in dit 
Reglement, is als volgt : 

(1.) De la.stlijn is de waterlijn, gebezigd bij 
de vaststelling van de waterdichte indeeling 
van het schip. 

(2.) De lengte van het schip is de grootste 
lengte, gemeten op de lastlijn. 

(3.) De breedte van het schip is de grootste 
breedte op den buitenkant der spanten, ge
meten op of beneden de lastlijn. 

( 4.) Het schottendek is het bovenste door
loopende dek tot· hetwelk alle waterdichte 
dwarsschotten opgetrokken zijn. 

(5.) De ind'ompelingsgrenslijn is eene denk
beeldige lijn, getrokken op den boordwand, 
evenwijdig aan en 76 millimeters (overeen
komende met 3 Engelsche duimen) beneden 
de snijlijn van het buitenvlak van den boord
wand met het bovenvlak van het schottendek. 

(6.) De diepgang is de vertikale afstand van 
den bovenkant van de kiel _tot de lastlijn, ge
meten op het midden van de lengte. 

(7.) De uitwatering is de verticale afstand 
van de lastlijn tot de indompelingsgrenslijn 
midscheeps. 

(8.) De holte is de soni van den diepgang en 
van de uitwatering. 

hoogte van deze lijn ; · de inhouden te meten 
op den buitenkant der spanten. 

(12.) Het machine0gedeelte strekt zich "uit 
tusschen de buitenste waterdichte hoofd
dwarsschotten, welke de begrenzing vormen 
van de ruimen, bestemd voor de hoofd- en 
hulpmachines voor de voortstuwing met in
begrip van de stoomketels, indien deze aan
wezig zijn. 

Vu.lbare lengte. 

Art. VI. De vulbare lengte voor elk .punt 
van de scheepslengte moet bepaald worden 
door rekening te houden met den vorm, den 
·diepgang en de andere meetkundige kenmerken 
van het betrokken schip. 

Voor een schip, waarvan de waterdichte 
dwarsschotten door een doorloopend schotten
dek begrensd zijn, is de vulbare lengte op een 
bepaald punt het maximale · gedeelte, uitge
drukt in honderdsten, van ·de scheepslei:J.gte, 
dat als midden het bedoelde punt heeft, en dat, 
onder de veronderstelde omstandigheden; om
schreven in het volgende· Artikel VII, met 
water gevuld kan worden zonder dat het schip 
dieper clan tot aan de indompelingsgrenslijn 
inzinkt. 

Voor een schip, waarvan niet al de water
dichte·dwarsschotten tot een en hetzelfde door-
lo.opende dek opgetrokken zijn, moeten de 
vulbare lengten op_ zoodanige wijze bepaald 
worden, ctat aan dit schip, bij alle mogelijke 
gevallen van stuur- of koplast na averij, eene 
veiligheid verzekerd wordt, welke ten minste 
gelijkwaardig is aan die, welke bepaald is voor· 
·een schip, waarvan alle schotten tegen een. 
doorloopend dek eindigen. 

Permeabilitei!. 

(9.) -De zeeg van het schottendek, in elk punt, Art. VII. De onderstellingen, bedoeld in het 
is de vertikale afstand van de deklijn in de voorgaande artikel VI, hebben betrekking op. 
zijde tot eene lijn evenwijdig getrokken aan de de permeabiliteit van de bedoelde ruimten 
lastlijn op de hoogte van de deklijn in de_ zijde beneden de indompelingsgrenslijn. 
midscheeps. Bij de bepaling van de vulbare lengten 

(10.) De volheidscoefficient van de u:aten,er- neemt men eene uniforme gemiddelde perni.ea
plaatsing, welke zoo noodig is te gebruiken, biliteit aan voor het geheel van elk der drie 
is de verhouding van het volume der water- volgende gedeelten van het schip : 
verplaatsing op spanten, begrensd door de (1.) het machine-gedeelte; 
lastlijn, tot het product van de drie hoofdafc (2.) het gedeelte gelegen v66r het machine-
met_ingen : lengte, breedte, diepgang. gedeelte ; 

(ll.) De vermeabiliteit van eene ru:imte is (ii.) het gedeelte gelegen achter·het machine-
het · gedeelte van deze ruimte, dat door water 

I 

gedeelte. 
ingeriomen kan worden. · De permeabiliteit, aan te nemen voor het 

De inhoud van eene afdeeling, welke zich tot·, machine-gedeelte, met inbegrip van den inhoud 
boven de indompeling'sgrenslijn verheft, moet van het overeenkomstige gedeelte van den 
beschouwd ·worden als te zijn begrensrl ter dubbelen bodem, is tachtig percent voor stoom-
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schepen. Voor schepen,· voorzien van motoren lengte van eene··afdeeling, welke haar· midden 
met inwendige_ verbranding is de permeabiliteit in eenig punr, van de scheepslengte heeft, wordt 
van het machine-gedeelte · vijf en tachtig afgeleid tiit de vulbare lengte (Artikel VI), door 
percent, tenzij door eene rechtstreeksche bere- deze te vermenigVlildigen met een bepaalden 
kening wordt aangetoond, dat a.an de permea-· factor, genoemd ,,indeelings-factor". 
biliteit eene lagere waarde dan dit cijfer toe- (2.) Deze indeelingsfactor hangt af van de 
gekend kan worden ; het aangenomen cijfer lengte van het schip ~n verandert bij eene ge
mag echter in geen geval . minder dan tachtig geven lengte, met den aard van den dienst, voor 
percent zijn. welke het schip bestemd is. Deze factor ver-

De permeabiliteit . aan te nemen voor de mindert op eene regelmatige en doorloopei:J.de 
ruimten gelegen · v66r en achter het machine- wijze : 
gede_elte zijn_ de volgende: (a.) naarmate de scheepslengte toeneemt; 

(a.) Zestig percent voor de laadruimen, de (b.) naarmate, ·bij eene gegeven lengte, het 
vaste_ en de reserve kolenbunkers, de berg- type van het schip afwijkt van het type, be
plaatsen voor. provisie, bagage en mail, .de stem.cl voor een gemengden passagiers- en goe
kettingbakken, de 'waterdichte as- en pijpen- derendienst, om te naderen tot het type hoofd
tunnels,.als ook de boven.d,en dubbelen.bodem zakelijk bestemd voor het vervoer van passa-
gelegen zoetwaterkisten. giers. 

Het bew~js moet geleverd zijn, da:t de hier- (3.) Voor elk van deze beide scheepstypes, 
boven opgenoenide ruimten geschikt zijn voor bedoeld in dit artikel onder (2.) (b.), kan de 
ha.ar doe! en dat zij·daarvoor werkelijk gebruikt veranderlijkheid van den indeelingsfactor weer
zullen worden.. Eene gelijke permeab,Jiteit gegeven worden door ·eene kromme, waarvan 
mag, zonder machtiging van de Admirtistratie, de c·oordinaten de scheepslengten en de waarden 
niet toegepast worden voor eenige andere, hier- van- den factor voor~tellen ; de volgende tabel 
boven niet geno_emde, ruimte ; geeft bepaalde punten van twee krommen aan, 

(b.) Vijf en negentig. percent voor de ruim- welke onderscheidenlijk overeenkomen, te 
ten, bestemd voor de pass_agiers ·en voor de weten : 
bemanning, de pieken,-de tanks, welke uitslui- de bovenste kromme met. de minimum-
tend als waterballasttanks dienen, de dubbele eischen voor het gemengde type ; 
bodem en al de andere ruimten van het schip·, , - de onderste kromme met de minimum-
welke niet bestemd z_ijn voor een van de doel
einden, opgenoemd in de voorafgaande para
graaf (a.). 

vVanneer een gedeelte v_an een tus_schendek, 
dat_ ingesloten is door vaste metalen dwars
schotten, gedeeltelijk bestemd is voor het 
vervoer van passagiers, ·moet deze ruimte be
schouwd worden als in haar geheel bestemd te 
zijn voor passagier~·; de gedeelten van een tus
sichen_dek, welke naar verkiezing bestemd zijn, 
of voor_ pasisagiers of voor lading, moeten even
eens beschouwd worden als te zijn bestemd 
voor passagier~. 

Indien in een van df' v66r- en acbtergedeelten 
van het schip, beneden de indompelingsgrens
lijn, gelijkt~jdig ruimten aanwezig zijn, welke 
behooren tpt de bovengenoemde cat,_egorieen 
(a.) en (b.), wordt de gemiddelde permeabi!iteit 
-voor het betrokken, gedeelte in percenten ge
geven door de formule 95 -35r, waarin r de 
verhouding is_tusschen den inhoud der ruimten 
-van categorie (a.) en den gebeelen inl,oud van 
het betrokken scheepsgedeelte. · · 

Toelaatbare lengte van de AJdeelingen. 

Art. VIII. ( 1.) De grootste toelaa t bare 

eischen vo0r bet passagier'l-type. 

TABET., 

A B C 

Overeenko- Overeenko-
l\Ie- mende met Me- mende met 

- ters. Engelsche ters. ·.Engelsche 
voeten. voeten.' 

. ' 

1.00 90 295 79- 259 
· 0.90 114 374 87 285 

0.8,! 123 404 93 305 
. 0.65 149 . 489 116 380 

0.50 174 571 149 4~9 
0.39 213 699 209 685 

· 0.34 274 899 274 899 

Kolom A geeft. aan de grootste toelaatbare 
_waarden voor <I.en indeelingsfactor in verband 
met chi:-lengten,-gegeven in kolommen B ·en 0. 

Kolom. B moat toegepast word!)n voor scp_~pen 
in den gemengden passagiers- en goederendienst. 
Kolom O moet toegepast warden voor schepen, 
hoofdzakelijk b~stemd voor het vervoer van 
passagiers, 

( 4.) Voor een gegeven lengte zaJ- de waarde 
van den indeelingsfactor, beboorende bij _een 
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schip van een type tusschen de beid~ uiterste 
grenzen, · liggen tusschen· de waarden van den 
factor; aangegeven door cle beide bovengenoem
de .. krommen, en zal automatisch bepaald 
worden, volgens · een criterium ·van dienst ; dit 
criterium · zal het ori.derwerp uitmaken · van 
nadere onderzoekingen. 

Art. IX: (L) Wanneer de indeelingsfactor 
-gelijk aan of kleiner dan 0,50 is, mag hij ver
dub beld worden, ten einde voor eenig punt 
-van de. scheepslengte; de gezamenlijke leiigte 
.van twee aan elkander grenzende afdeelingen 

· te verkrijgen, doch.in elk paar afdeelingen mag 
de lengte van de kortste niet kleiner Zijn dan 
een vierde van de op deze wijze verkrngen ge
zamenlijke lengte. Indien een van de . beide 
aan elkander grenzende afdeelingen deel uit
maakt van _het machirie-gedeelte; en indien het 
scheepsgedeelte; dat de andere afdeeling insluit, ' 
eene ·.permeabiliteit . heeft, . afwijkende .van 
tachtig percent, moeten de overeenkomende · 
lengten tot gepaste waarden teiuggebracht 
worden door toepassing van· eene doeltreffende 
correctie. · 

(2.) In geen geval :niag de lengte van eene 
afdeeling acht en twintig Meters (overeen
komende met .92 ·Engelsche voeten) over• 
schrijden. 

(3.) Wanneer de indeelingsfactor ligt tus
schen 0:84 en 0.50, mag· de geiam·enlijke le:rigte 
van de beide voorste afdeelingen; gerekend van 
af ·den voorsteven, niet' grooter · zijn dan de 
vulbare lengte van het v66reinde van het schip, 
en de lengte van de tweede van deze· afdeelingen 
mag ten hoogste gelijk zijn aan de- toelaatbare 
lengte volgens het voorgaande artikel VIII en 
mag niet korter zijn. dar; drie Meters ( overeen-
komende met 10 ·Engelsche voeten). · 

( 4.) W anneer de scheepslengte ligt tusschen 
213 Meters· ( overeenkomende niet 699 Engelsche 
voeten) en· 251 Meters .( overeenkomehde met 
823· Engelsche voeten),. moet ·de vulbare lei1gte 
van het vooreinde ten minste gelijk zijn a:an 
twintig percent van de scheepslengte, en mogen 
-er niet minder dan· drie · afdeelingen aanwezig 
zijn over een afstand, gerekend . van · af ·den 
-voorsteven, welke ten hoogste · gelijk is aah de 
-bovenbedoelde vulbare lengte en· niet kleiner 
dan twintig _percent van de scheepslengte. 

(5.)'.·)Vanneer de scheepslengte gelijk aan of 
grooter dau- 251- Meters (overeenkomende met 
823 Engelsche voeten) is, moet de voreristaande 
regel toegepast worden onder voorbehoud, dat 
vervangen worrlt: drie afdeelingen en twintig 
percent, door: vier _afdeelingen en achtentwin-
tig percent. · 

1915, 

- -(6.) In een dwarsschot mag een nis aanwezig 
zijn i:mder voorwaarde, .. dat z\j .iich: op· eeh -volL 
doenden afstand van den boordwand •b6vindt. 

Wanneer de indeelingsfacti>r · grooter is ·dan 
0,50, is het tra1;>sgewijze · verspringen van de 
waterdichte ,hoofddwarsscihotten van 'Schepen; 
op welke· Artikel VIII :van toepassing is, niet 
veroorlciofd, tenzij ee11e aanvulling· in de· wa tet
dichte indeeling ·aan'wezig is, welke dezelfde 
veiligheid · verzekert als vlakke schotten. : · In 
g·een · gevab mag in· een 'verspringenct schot de 
Iengte, waarover het ve:rspringt, twee·lionde:rd0 

sten ·van de scheepslengte, vermeerderd met 
drie Meters ( overeenkomende met. 10 Engelsche 
voeten) civerschrijden. · 

(7.) De tcielaatbare ·inhouderi voor elke van 
.twee aan elkander gi-en:zende afdeelingen; . be
paald volgeris Artikel VIII en· d.it ·Artikel, mci
gen in geen geval nadeeligen invloed_ onder
vinden door de aanwezigheid van nissen of 
trappen in het schot, .dat hen scheidt. 
· · Art, X. Ind.ien een schip eeri hoogeren graad 
·van veiligheid heeft dan die, welke de ·voora'f. 
gaande Artikelen VIII en. IX :voorschrijveri, 
en de reeder verlangt, dat .daarvan · overeen
komstig Artikel 17, alinea 4, yan het Verdrag 
aanteekening gehouden wordt op het veilig
heidscertificaat, · moet dit verzoek vergezeld 

. zijn van alle noodige aanwijzingen tot staving 
daarvan. 

In een dergelijk geval stelt de· aanteekening 
vast, dat de waterdichte indeeling gelijk aan 
of beter is dan .die, welke vastgesteld is voor een 
schip van dezelfcie lengte, behoorende' tot de 
·categorie, bedoeld in kolom C van.de tabel van 
het voorafgaande artikel VIII ; de aanteeke
ning vermeldt bo.,rendien· welke de.lengte zoude 
zijn van het schip, dat. tot deze laatste categorie 
behoort, eii .voor hetwelk· de vocirgeschreven 
waarde van den indeelingsfactor juist gelijk is 
aan diegene, welke- toegepast is bij de water• 
dichte indeeling van het betrolilien schip. 

. · De lengteh ·en· de bijbehoorende ·factoren, 
welke niet tiitdrukke~jk onderscheidenlijk in 
de kolommen C en A van de tabel van artikel 
VIII voorkomen, worden verkregen door inter-
polati~. · · 

Aanvaringsschotten en Schotten, hel . 
1W achinegedeelte begre'!'zend_e. · 

· Art. XI. · In het voorste gedeelte van de 
schepen moet een aanvaringsschot, aanwezig 
zUn, dat opgetrokken is tot aan het schotten
dek ; op de schepen met een doorloopenden 
-bovenbouw. moet dit schot opgetrokkeil zijn 
tot aan het hoogste dek; .·.De afstar\.d van dit 

24 
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·schot tot den voorsteven, gemeten op ·de last
lijn, mag niet kleiner zijn dan vijf percent :van 
de scheepslengte. 

Eveneens moeten aanwezig zijn een . schot 
in het achterste gedeelte en schotten aan de 
einden van het machinegedeelte om daarvan de 
gedeelten van het schip, welke bestemd zijn voor 
passagiers en voor lading, af te scheiden ; al 
deze schotten moeten opgetrokken zijn tot 
aan het schottendek. Het · achterpiekschot 
Ihag echter ophouden beneden <lit dek, onder de 
tweeledige voorwaarde, dat <lit schot ten minste 
opgetrokken is tot aan het eerste dek boven de 
lastlijn en dat dit dek eene · horizon tale water
dichte afdekking vormt van af het betrokken 
schot tot aan den achtersteven ; in geen geval 
mag echter de veiligheid van het schip, ·wat 
betreft de waterdichte indeeling, daardoor ver
minderd zijn. · 

Brandschotten. 

Art. XII. Niet-brandbare schotten moeten 
de gedeelten van het schip, welke boven de 
inclompelingsgrenslijn liggen, onderverdeelen 
-ten einde de uitbreiding van brand te ver
hinderen. De gemiddelde afstand van twee 

·op ·elkaar volgende schotten van <lit soort is 
vastgesteld op veertig Meters ( overeenkomende 
met 131 Engelsche voeten) als maximum. De 
nissen in deze schotten moeten niet-brandbaar 

· zijn ; de openingen in deze schotten moeten 
voorzien zijn van niet-brandbare deuren. 

Uitgangen uit waterdichte A_fdeelingen. 

Art. XIII. ( 1.) In de voor passagiers en voor 
de bemanning bestemde gedeelten van het 
schip moet elke waterdichte afdeeling voorzien 
zijn van een nood-uitgang, welke hun een 
geschikt middel om te ontkomen biedt. 

(2.) Elke machinekamer, _elk strookruim en 
elke astunnel moet in ieder geval voorzien zijn 
van een nooduitgang, welke voor het personeel 
een zoodanig middel om te ontkomen biedt, 
dat het passeeren van waterdi(lhte deuren niet 
vereischt is. 

Gons•tructie van tle u·aterdichte Schotten. 
Eerste beproevinqen. 

Art. XIV. (1.) De waterdichte schotten 
moeten zooda~ig geconstrueerd zijn, dat zij, 
met de noodige overwaarde aan weerstands
vermogen, den druk kunnen weerstaan van 
een waterkolom, welke zich verheft tot aan de 
indompelingsgrenslijn. 

(2.) Wanneer ·een schot trapvormig ver
springt ,of nissen heeft, moeten deze gedeelten 

ook wate\dieht zijn en denzelfden weerstand.bie
denals de aangrenzende gedeelten van het schot. 

Bij den doorgang van spanten of dekbalken 
door een waterdicht dek of ee~ waterdicht 
schot, moet ,de waterdichtheid verzekerd zijn 
door gesmeede en waterdicht bewerkte stukken 
of wel door gegoten-stukken, welke met tusschen
voeging van. ijzermastic bevestigd zijn met uit
sluiting · van hout o_f .cement als dichtings
materiaal. 

(3.) De beproevfog door vulling van de hoofd
afdeelingen met wate_r is niet verplicht gesteld. 
Een volledig onderzoek vah de schotten moet 
uitgevoerd worden door een erkend expert ; 
•dit onderzoek moet in alle gevallen aangevuld 
zijn door een beproeving met de slang. 

( 4.) De uiterste afdeelingen in het voor- en 
achterschip moeten onderworpen worden aan 
.een vulproef met den druk van_ een wator
kolom, welke zich verheft ·tot aan de indom. 
pelingsgrenslijn. 

De dubbele bodems, watertanks en al de 
afdeelingen, bestemd oni vloeistoffen op te 
nemen, moeten onderworpen worden aan eene 
vulproef met den druk van een waterkolom, 
welke zich verheft· tot aan de lastlijn, zonder 
dat echter- de hoogte van deze waterkolom 
boven den bovenkant der tanks kleiner mag 
zijn dan 2,44 Meters (8 Engelsche voeten). 

(5.) Na de inspectie mag geene wijziging 
aangebracht worden in de constructie van een 
schot zonder machtiging van de administratie. 

(6.) Alie voorschriften, betrekking hebbende 
op waterdichte hoofddwarsschotten, moeten, 
voor zoover mogelijk, op langs schotfon worden 
toegepast. 

Openingen, aangebracht in de waterdi'.chte 
Schotlen. 

Art. XV. (1.) Het aantal openingen, aan
gebracht in de waterdichte schotten, moet be
perkt worden tot het minimum, dat. vereenig
baar is met de algemeene inrichting en de goede 
exploitatie van het schip ; deze ciperiingen 
moeten voorzien zijn .van voldoende sluit~ 
inrichtingen. · 

(2.) Er mag noch eene deur, <loch eene sluis
opening, noch een mangat, noch eenige toe
gangsopening aanwezig zijn : 

(a.) in het waterdichte aanvaringsschot, 
beneden de indompelingsgrenslijn ; 

(b.) in de waterdichte dwarsschotten, wellrn 
een laadruim scheiden. van een aangrenzend 
laadruim of van een reservekolenbunker, be
halve in de uitzonderingsgevallen, vermeld in 
de ondervolgende paragraaf (6). 
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(3. j · Tu. · het machine-gedeelte mag, uitge
zoriderd de· kolenbunker- eri astunnel-deuren, 
slechts· ·eene verbindingsdeur in 'elk "hoofd
dwarsschot aanwezig zijn; echtei: mag, indien 
er · v:erscheidene afzonderlijke astunnels zijn, 
ieder · van hen voorzien zijn van eerie toegangs
deur. 

Indien in het voorschip een tunnel aanwezig 
is voor !iet verkeer van person.en of voor den 
dciorgang van pijpen, moet deze tunnel voorzien 
zijn van eene waterdichte deur. 

·(4.) Toegelaten zijn slechts scharnierdeuren 
en schuifdeuren of alle andere deureri van een 
,ten minste gelijkwaardig type, met uitsluiting 
echter van deuren, welke· alleen door middel 
van bouten worden bevestigd. 

De scharnierdeuren moeten voorzien zijn van 
grendels, te bewegen door middel Yan hef

· boomen, welke aan beide zijden vari het schot 
behandeld kunnen worden. 

De schuifdeuren mogen · voor verticale of 
horizontale bewegiiig fogericht zijn. Die, welke 
alleen met de hand bewogen worden, moeten 
bediend kunnen worden ter plaatse van de 
deur, en buiteildien; van eene toegankelijke 
plaats gelegen boven de indompelingsgrenslijn ; 
deuren, welke door mechanische kracht be
handeld worden, moeten bediend kunnen 
worden: 

· (a.) op mechanische wij ze van de koinmando
brug; 

(b.). met de hand ter plaatse ·van de deur 
en van eene toegankelijke plaats boven de in
dompelingsgrenslijn. 

Als eene door mechanische kracht behandeld~ 
deur mag worden beschouwd elke deur, welke 
voorzien-is van een cataract-rem of van eene 
gelijkwaardige inrichting, · en welke z66danig 
is ingericht, dat zij vari.uit een punt in de ria
bijheid van de kommandob~g ontkoppeld 
kan worden en, eenmaal ontkoppeld; zich 
sluit ten ·gevolge van haar eigen gewicht. 

(5.) De waterdichte deuren vari de kolen
bunkers moeten voor:iien 'zijn van schilden, 
of ·van andere doelmatige middelen, waardoor 
voorkomen wordt, dat de kolen een beletsel 
voor hare sluiting vo'rmen. 

(6.) Waterdichte scharnierdeuren kunnen 
worden toegelaten in ' de gedeelten van het · 
schip bestemd voor de passagiers en voor de 
bemanning, evenals in de dienstruimen, onder 
voorwaarde, dat zij aarigebracht zijn boven 
een dek, waarvan de onderzijde, op haar laagste 
punt aan den boordwand zich ten minste 
2,13 Meters (7 Engelsche voeten) boven de 
lastlijn bevindt; deze · deuren zijn niet veroor-

. loofd'in zoodanige gedeelteri en ruimen van het 
1 

het schip, welke beneden zulk een \ dek gele
geri zijn. 

Waterdichte scharnierdeuren van een bij
zonder sterke constriictie kunnen wo~den toe
gelaten in de tusschendekschotten, welke 
twee la11,druimen scheiden, onder voorwaarde, 
dat deze deuren zich boven de lastlijn bevinden. 
Zij moeten · met behulp van eene doelmatige. 
inriohting v66r het begin van de reis gesloten 
worden en mogen niet geopend word~n gedu-
rende de reis. · 

In geen geval mogen waterdichte scharnior
deuren toegelaten worden, zelfs niet in de uit
einden v.an het schip, in een tusschendek, het
welk voor lading· bestemd is, iridien voor het 
midcJengedeelte van dit dek deze deuren ver-

. boden zouden ~ijn. 
(7.) Alie andere waterdichte deureri moefon 

schuifdeuren zijn. 
(8.)-(a.) Alle waterdichte deuren, welke 

beneden de lastlijn gelegen zijn, moeten gelijk
t~jdig gesloten en gecoritroleerd kunnen worden 
van eene erikele plaats gelegen op de kommando
brug of in de onm:iddellijke nabijheid daarvan ; 

-aan de gelijktijdige sluiting ·van deze ·deuren 
mciet het geven van een waarschuwend geluid
sigriaal voorafgegaan zijn. Deze verpliohting 
is echter slechts geldig voor de schepen, in 
welke de waterdichte hoofddwarsschotten _in 
het machine-gedeelte ongeveer ter hoogte van 
den vloer in het stookruim, ·voorzien zijn van. 
meer dan vijf waterdichte deuren ; de water
dichte toegangsdeuren naar de tunnels tellcn 
hierbij niet mede. 

(b.) Indien tusschen de kolenbunkers· in 
· tusschendekirnn beneden het schottendek wa
. terd.ichte deureri aanwezig zijn, welke, op zee, 
somtijds geopend moeten worden voor het 
verwerken van de kolen, dan is· vocir het be
weg~n van deze deuren 61.e toepassing van me
chanische kracht vereischt. Het openen en 
het sluiten van deze deuren moet vermeld 
worden in het scheepsjournaaL 

(c.) De toepassing vari mechanische kracht 
is ook vereischt voor de deuren; voor de door
gangen van kanalen voor de koelinrichting 
van laadruimen, indien deze kanalen, door meer 
<:Jan een .waterdicht hoofddwarsschot gaan, en 
indien de boverikant van de drempels · van de 
deuropeningen · niet meer dan 2,13 Meters 
(7 Engelsche voeten) boven de lastlijn•is gelegen. 

(9.) De toepassing van losneembare platen 
is slechts in het machine-gedeelte toegelaten. 
Deze plateri moeten altijd voor het begin· van 
de reis op hare plaats zijn ; zij mogen gedurende 

24* 
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de reis niet, verwijderd worden, behalve in •het 
.geval van gcbicdcnde noodzakelijkheid. De 
noodige voorzorgen moeten genomen worden 
om bij bet wederaanbrengen de volledige water
.dichtheid van de verbinding te herstellen. 

(10.) Alie waterdichte deuren moeten ge
durende de reis gesloten zijn ; er mag slechts 
dan.van dezen regel afgeweken worden, wanneer 
de behoeften van den dienst dit eischen ; · elke · 
open deur moet onmiddellijk ·gesloten kunnen 
worden.-

(ll.) Indien kanalen voor . kunstmatigen 
trek, of verkeersgangen voor de bemanning, 
.in het bijzonder tusschen. het logies van de 
bemanning en de stookruimen, of alle andere 
soortgelijke doorgangen, door. hoofddwars
aschotten gaan, moeten deze kanalen, verkeers
gangen of doorgangen voorzien zijn van water
clichte deuren of gelijkwaarclige iurichtingen, 
ten einde de .waterdichtheid · van het schot 

· geheel te behouden. 
(12.) Indien pijpleidingen, electrische lei

dingen, enz. beneden de indompelingsgrerislijn 
door waterdichte dwarsschotten gaan, moeten 
maatregelen genomen worden ten_ einde · de 
volledige waterdichtheid van het schot te ver
zekeren. 

(13.) Het aantal sluisopeningen, aanwezig in 
de waterdichte schotten, moet tot het mini:mum 
beperkt worden. De sluisopeningen zijn slechts 
toegelaten op plaatsen, welke te alien tijde 
voldoende toegankeljjk zijn, opdat men zich 
kunne overtuigen van hun goeden staat van 
onderhoud; zij moeten deugdelijk geconstru
cerd en zorgvuldig aangebracht zijn en moeten 
periodiek nagezien .worden. De sluisopeningen 
moeten hehandeld kunnen worden · van eene 

. toegankelijke plaats, boven de indompelings
grenslijn gclegen, en moeten voorzien zijn van 
eene inrichting, welke aanwijst of de sluisope
ning geopend of gesloten is. 

Openinqen in den Boordwand. 

Art. XVI. (l.) (a.) Beneden een dek, waar
van de onderzijdc op haar laagste punt aan den 

hoordwand zich minder clan. 2,13 Meters (7 
Engelsche voeten) boven de lastl1jn bevindt, 
mogen slechts vaste zijlichten aangebracht zijn ; 

(b.) ·Echter mm:(en patrijspoorten,die geope:h.d 
· kunnen worden, in tusschendekken, als bedoeld 
in de voorafgaande paragraaf (a) aangebracht 

. warden, indien voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden : 

- deze patrijspoorten moeten .\vaterdicht.en 
· met -een slot gesloten worden, v66r het schip 

naar ze"e ·gaat ; 

- deze patrijspoorten mogen niet geopend 
.worden gedurende de reis ; · 

- in het scheepsjournaal, moeteh de tijd·
stippen · vermeld worden, waarop deze patrijs
.poorten in de haven geopend en v.66r het schip 
-naar zee ging met een slot gesloten zijn _ge
worden; 
·- deze patrjjspoorten ·moeten z6'6danig in

gericht zijn, dat het voor- iedereen praktisch 
orimogelijk is ze ·te openen zonrer machtiging 
van den gezagvoerder. 

(c.). De patrijspoorten, aangebracht in de 
tusschendekkeh als. bedoeld in de voorafgaande 
paragraaf (a) moeten voorzien zijn van doel
matige metalen deksels. 

(2.) Patrijspoorten; die geopend kunnen 
worden, mogen aangebracht worden -boven het 
het dek, omschreven in paragraaf l· (a) van dit' 
artikel, uitgezonderd in de ruimeil, u~tsluitend 
bestemd voor het vervoer van goederen of kolen. 

(3.) Geene patrijspoorten mogen aangebracht 
· worden in de ruimen, uitsluitend bestemd voor 
het vervoef van goederen of kolen. 

(4.) Alie patrijspoorten, welke gedurende de 
reis niet toegankelijk zijn, nioeten van doel

·matige metalen deksels voorzien zijn en zoowel 
de patrijspoort als het deksel moeten gedurende 
de reis gesloten gehoud,en worden: 

(5.) Geene patrijspoorten met automatische 
ventilatie mogen aangebracht worden m den 
boordwand van het schip beneden de indom_ 
pelingsgrenslijn. · 

· (6.) De. water-inlaat- en uitlaat-openingen 
in den boordwand moeten z66danig aangebracht 
_zijri, dat elk toevalJig· indringen van water in 
· het schip voorkcimen wordt, 

(.7.) Het aantal sµuigaten. ontlastpijpen en 
· andere soortgelijke inrichtingen, welke eene ope-. 
. ning in· den boordwand hebben, moet tot het , 
·.minimum bepe~kt worden, hetzij door. elke 
. uitlaatopening voor het grootst mogelijke aan-
tal inrichtingen te ·geb:ruiken, hetzij op eene 

-andere :voldoende wijze. 
(8.) De door de huid gaande uitlaatpijpen, 

waarvan de bilinenopening. zich . bene_den de 
.indompelingsgrenslijil bevindt,_moeten voorzien 
.zijn van doelmatige en toegankelijke inricht,in
. gen, welke het 'indringen · van. water in het 
schip verhinderen. Men mag , gebruiken, of 
Mn. klep, te behandelen_op een afstand, of twee 
gewone kleppen, waa.rvan eene a+tijd toegan-

. kelijk is;: de inrichtingen .ter behandehng op 
een · afstand,. en de . gewone kleppen worden 
slechts.dan als toegankelijk beschouwcl, indien 
zij zich bevinden -boven_.het dek,, bed_oeld -in 
paragraaf 1 (a) van dit,artikel.. 
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(9.) Steiger-. laad- en kolenpoorten mogen 
in geen ireval_beneclen ·ae-lastlijn aanwezig zijn; 
in eene ruimte: beneden het, laagste tussch~n
dek, .voor" welks midscheepsgedeelte '·zulke 
poorten toegelaten zijn, · worden ~ij zelfs. aan 
de uiteinden van het schip niet toegelaten. 

(10.) Steiger-, laad- en kolenpoorten, be
neden de indompelingsgrenslijn gelegen, moeten 
afdoende gesloten en verzekerd .ztin v66r het 
schip naar zee gaat ;- zij moeten gedurende de 
reis gesl~ten blijven. 

·(ll.) De binnenopeningen van de stor:t
- kokers '.voor asch, afval, enz. mogen niet be_
·, neden het in_ par~graaf .1 (a). van dit artikel 
bedoelde dek gelegen zijn ; zij mogen boven dit 
dek aanwezig zijn, indien zij voorzien zijn van 
cleksels, onder goedkeur_~n.,~ van de Administra
tie aangebracht. Deze ·aeksels moeten _ water
dicht zijn, indien zij beneden. de indompelings, 
grenslijn liggen ;. zij moeten zooclanig ingericht 
zijn, dat .ingedrongen voorwerpen da sluiting 
niet kunnen verhinderen. Deze sluitinrich
ting moet ten minste even gemakkelijk-en everi 
afdoende · zijn als de sluitinrichtingcn van de 
waterdichte deuren en patrijspoorten. 

Constrµctie en Beproeving van· de· water
dichte Deuren, Patri,jspoorten, enz. -

Art. XVII. (1.) De toegepaste inrichtingen 
cvenals de materialen, aangewend voor de con
structie van de waterdichte deuren, patrijs
poorten, ·steigerpoorten, kolenpoorten, laad
poorten, kleppen, pijpen,_- asch- en afval
stortkokers moeten voldoen aan de eischen· van 
de Administratie .. 

(2.) De waterdichte deuren moet.en· onder
worpen :worden -aan een hydrostatische: be
proeving onder een druk gelijk aan die, welke 
voorgeschreven is v'oor het betreffende gedeelte 
v-an het schot: · Deze beproeving moet uitge
voerd wordcn, hetzij v66r, hetzU na· het .·aan
brengen van de deur aan -ooorcl, maar in ieder 
gevaL v66r de indienststelling van het schip. 

Oon.;t;uctie van de waterdicht~ Deklcen, 
'sc~chten, enz. Eerste. Beproev_ingen. 

Art. XVIII: (1.) De waterdichte dekken, 
schachten. en ventilatiekokers moeten _ een 
weerstandsvermogen hebben gelijk aan dat 
van de aangrenzende gedeelten der waterdichte 
schotten. · De middelen·, toegepast om · de 
waterdichtheid ·van deze gedeelten te verze-' 
keren, evenals de toegepaste sluitinrichtingen 
voor de openingen, welke er in aangebracht 
zijn, moeten voldoeu- aan de eischen van de 
Administratie. - Wanneer voor .deze· openingen 

van waterdicht sluitende cteksP-ls .gebruik 
gemaakt is,_ moaten dcze .. v66r het.'schip. naar 
zee . gaat, vastgemaakt · zijn en gedurende . de 
reis · gesloten · ·bl\jven. . 

(2.) De 'waterdichte dekke_n en de scha.chten. 
moeten, nadat zij gereed zijn, op waterdicht
heid beproefd worden door bespuiting: de 
beproeving der. dekken kan geschieden :door 
ze met water. te . bedekken. . De ventilatie
kokers en de waterdichte schachten moeten 
ten minste opgctrokken zijn tot aan het vlak 

de indompelingsgrenslijn. 
- ·(3.) .In .de samenstelling van een waterdtcht 

dek, · eene schacht of een ventilatiekoker · mag, 
na .de inspectie, geene verandering aangebracht 
worden zoader. machtiging _ vaI:\ de Admi
nistratie. 

· Periodielcil Oefeningen met en I nspeciies - · 
· van ·de wa.terdichte Deuren, enz. 

Art. XIX. Op ieder schip, omschreven in 
Artikel 2 van het Ver.!rag, moeten, gedui:ende 
de reis, periodiek oefeningen plaats hebben inet 
de waterdichte sluitinricht-ingen van deuren; 
p·:i:trijspoorten, · ·spuigaten, kleppen, asch- en 
af.r.1-stortkokers. Eene vollc<lige oefeuing 
moet plaats hebben v66r bet scbiT' naar zee 
ga!tt•, eene twecde zoo spoedig mc>gelijk op zee. 
en vervolgens verdere, gedurende de reis; en 
-ivel ten minste e.;;ne per week ; everiwel moeten 
met, ·de deuren, welker . beweging door me
chanische kracht uitgevoerd wordt, en met·-ae 
scharnierdeuren der hoofddwarsschottcn dage
lijks oefeningen plants hebben, wanneer g.eze 
deuren op zee gebruikt worden. · 
- De waterdichte deuren met inbegrip van de 
bijbehooreride mechanismen en aanwijsinrich
tingeh, evenals )tleppen, welker sluiting nood
zakelijk is om de waterclichtheid van een ruiin 
te verzekeren, moeten gedurende de reis perio-_ 
diek nagezien worden, en wel ten minste een. 
keer per week. 

Aanteekeningen in het Scheepsjournaal. ,·. 

Ar.t. . XX. Op elk schip, omschreven iff
Artikel 2 van het Verdrag moeten de scharnier
deuren, de afneembare platen, de patrijspoorten, 
de steigerpoorten, de laadpoorten, de kolen
poorten en andere openingen, welke, ter na-. 
koming van de vorenstaande voorschriften, ge
durende de reis gesloten moeten blijven, v66r 
het schip naar zee gaat, gesloten worden ; in 
het scheepsjournaal moeten aangeteekend 
worden .de tijdstippen, waarop al deze deelen 
gesloten zijn geworden, en.de tijclstippen, waar
op ·diegene-_ geopend zjjn._ geworden, · waarvan 
dit Reglement de opening· veroorlooft. 
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V;m alle oefenlngen en van alle inspecties, 
voorgeschreven in het voorafgaande Artikel 
XIX, moet in het scheepsjournaal aanteekening 
gehouden word,en; elk vastgesteld,- gebrek is 
daarbij uitdrukkelijk te vermelden. 

Dubbele bodems, 

Art._ XXI. ( 1.) De schepen, welker _ lengte 
ten minste gelijk is aan 61 Meters (overeen
komende met 200 Engelsche voeten) en kleiner 
is dan 76 Meters ( overeenkomende met 249 
Engelsche voeten), moeten van een dubbelen. 
bodem voorzien zijn, welke zich ten, minste uit
stekt van de vciorzijde van het machine-gedeelte 
tot aan het voorpiekschot of tot een punt 
zoo dicht als praktisch mogelijk is, bij dit schot 
gelegen. 

(2.) De schepen, welker lengte ten minste 
gelijk is aan 76 Meters (overeenkomende met 
249 Engelsche voeten) en kleiner dan 91,50 
Meters ( overeenkomende met 300 Engelsche 
voeten) moeten althans buiten het machine
gedeelte van dubbele bodems voorzien zijn. 
Deze dubbele bodems moeten zich naar voren 
en naar achteren tot aan de piekschotten 
uitstrekken of zoo dicht als praktisch mogelijk 
is tot bij deze sch otten, 

(3.) De schepen, welker lengte gelijk is aan 
of grQoter is dan 91,5' l\feteis (overeenkomende 
met 300 Engelsche voeten) moeten midscheeps 
voorzien zijn van een dubbelen bodeni, zich 
uitstrekkende tot aan de piekschotten of deze 
zoo dicht naderen als praktisch mogelijk is. 

(4,) De dubbele bodem in schepen, welker 
langte 'meer bedraagt dan 91,5 Meters ( overeen
komende met 300 Engelsche voeten), moet 
zich dwarsscheeps naar den boordwand toe 
z66danig uitstrekken, dat de kim beschermd is. 

(5.) In de schepen, welker lengte grooter 
is dan 213 Meters (overeenkomende met 699 
Engelsche voeten) moet de dubbele bodem 
aan den boordwand opgetrokken zijn tot eene 
hoogte bovcn boveiikant kiel, ten minste gelijk 
aan een tiende van de scheepsbreedte, 
.buitenkant spanten gemeten; tleze constructie 
moet zich uitstrekken over ten minste de helft 
van· de scheepslengte midscheeps, evenals naar 
voren toe tot aan het piekschot. 

(6.) De lekwaterputten in den dubbelen 
bodem aangebracht om de zuigflesschen der 
pompen op te nemen, mogen geene .grootere 
diepte hebben dan de helft van de hoogte van 
den dubbelen bodem ter, plaatse. Lekwater
putten, welke zich uitstrekken tot aan de huid 
kunnen toegelaten worden aan het achtereinde 
van de tunnels in schroefschepen. 

V aart achteruit. 

Art. XXII. Het vermogen der werktuigen 
om achteruit, te varen moet voldoende zijn om 
aan het schip cinder alle omstandigheden eene 
behoorlijke m:anceu~eervaardigheid te geven. 

H ulpstuurtoestel. 

Art. XXIII. De schepen moeten voorzien 
zijn van een hulpstuurtoesteL dat van geringer 
vermogen kan z~jn dan het ho!]fdstuurtoestel ; 
het is niet voorgeschreven, dat dit hulptoestel 
in werking gebracht moet worden door; stoom 
of docir eenige andere mechanische kracht. 

Eerste en rlaarop volgende I n8pecties van 
de Schepen. 

Art. XXIV. Elk schip, omschreven in 
Artikel 2 van het Verdrag, mo!)t ten minste 
oncierworpen worden aan de volgende inspec
ties, omschreven in het ondervolgende artikel 
XXV: 

(A.) eene inspectie voorafgaande aan de in
dienststelling ; 

(B.) periodieke inspecties, en wel eene in 
den loop van elk j aar ; 

(0.) aanvullencJe inspecties naar omstan-
digheden. -

Art. XXV. De inspecties, bedoeld in het 
voorgaande artikel moeten onder de volgende 
voorwaarden plaats hebben: 

(A.) De inspectie ,;oorafgaande aan de in
dienststelling omvat een volledig onderzoek 
van den romp, de werktuigen ,en de uitrusting, 
in het bijzonder eene inspectie van den scheeps, 
bodem in het droogdok, evenals een inwendig 
en uitwendig onderzoek van de ketels. 

Deze inspectie moet het mogelijk maken zich 
te overtuigen, dat het schip, wat betreft de 
algemeene inrichting, de materialen en de ver
banddeelen van den romp, de ketels met toe
behooren, de hoofd- en hulpwerktuigen, de 
reddingmiddelen en andere uitrustingsstukken, 
volkomen beantwoordt aan de voorschriften 
van dit Vertlrag, evenals aan de eischen van de 
detailreglementen, welke door de Regeering 
van den verdragsluitenden Staat, waartoe het 
behoort, uitgevaardigd zijn voor de schepen 
van den dienst, waarvoor het schip bestemd is. 
Het onderzoek moet het eveneens mogelijk 
maken zich te overtuigen, dat de . uitvoering 
van het schip.en zijne uitrusting_in,elk opzicht 
voldoende is. ,, 

(B.) Eene periodielce inspectie,omvat een vol
ledig onderzoek van den romp van de ketels, de 
IDl):chineriei'n en de uitruRting, en in, het bij-
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zonder eene inspectie van den scheepsbodem 
in het droogdok;• Deze inspec.tie moet:, het 
mogelijk maken zich te overtuigen, ·dat het 
schip, wat betreft den romp, de ketels met toe
behociren, de hoofd- en hulpmachines, evenals 
de reddingmiddelen en .andere uitrustings
stukken in een bevredigenden · toestand ver
keert en geschikt is voor den dienst, waarvoor 
het bestemd is, en dat het bovendien beant
woordt aan de voorschriften van dit Verdrag 
en aan·de eischen van de krachtens dit Verdrag 
door de Regeering van den Staat, waartoe het 
schip behoort, uitgevaardigde detail-regle
menten. 

(C.) Eene algemeene of gedeeltelijke inspectie 
moet, al naar gelang van omstandigheden, 
elke keer plaats hebben, indien er een ongeval 

·gebeurd is, of als een ,gebrek aan het licht 
komt, dat hetzij de veiligheid van het schip, 
hetzij de volledigheid of de deugdelijkheid van 
de reddingmiddelen of andere uitrustings
stukken aantast; tevens elken keer als het 
schip eene herstelling ondergaan heeft of als er 
belangrijke deelen daarvan vernieuwd zijn ge
worden. Het onderzoek moet het mogelijk 
maken zich te overtuigen, dat de noodzakelijke 
herstellingen of de · vernieuwingen op deugde
lijke wijze uitgevoerd ·geworden zijn, dat de 
gebezigde materialen, evenals. de toegepaste 
wijze van uitvoering geheel en al voldoening 
geven, en dat·.het schip in alle opzichten .be
antwoorot aan de voorschriften v~n dit Verdrag 
en aan de eischen van de krachtens dit Verdrag 
door de Regeering van den Staat, waartoe het 
schip behoort, uitgevaardigde detail-regle
menten. 

Art. XXVI. De detail-reglementen, bedoeJd· 
in het voorafgaande artikel.XXV, stellen in het 
bijzonder vast de hoogte van den druk voor de 
waterdrukproeven, evenals de tusschen twee 
opeenvolgende proeven toelaatbare tusschen° 
poozen, ten _aanzien van de hoofd- en hulp
stoomketels met ·hun toebehooren, de ·stoom- · 
pijpleidingen, de tanks met hoogen druk en 
de ·: tanks voor vloeibare brandstof voor de 
motoren rriet inwendige V!lrbranding. 

De hoofd- en hulpstoomketels, hun toebe
hooren, de verschillende tanks en · de stoom
·pijpleidingen :van •_ mee, dan eenhonderd ·en 
twee millimeters (4 Engelsche duimen) middel
lijncmoeten v66r hunne indienststelling met goed 
gevolg .. "aan een· waterdrukbeproeving en, 
bovendien.'' 'nog aan periodieke beproevingen 
onderworpen' worden. · · 

Wat de ·stoomketels betreft moeten de eerste 
beproeving en de ·daaropvolgende beproevingen 

onder de volgende voorwaarden plaats hebben :-
. De werkelijke beproevingsdruk moet ten 

minste gelijk zijn aan, anderhalf maal de wer
kelijke werkdrukking; evenwel is,niet vereischt, 
dat de overdruk meer dan vijf kilogram per 
vierkanten centimeter bedraagt. Indien de 
druk van de eerste beproeving µiet met meer 
dan vijf kilogrammen · ·per vierkanten ·centi
meter- de werkdrukking oversch-rijctt, is de 
langste tusschenpoos, toelaatbaar tusschen 
twee op elkander volgende beproevingen, twee· 
jaren; deze tusschenpoos kan !anger zijn, 
w~nneer de druk van de eerste beproeving de 
1ooi:gaande grens overschrijdt; in geen geval 
mag echter de,tusschenpoos ineer dan zes jaren 
bedragen, en dit uiterste uitstel is slechts dan 
van toepassing, ind;en de druk ··van -de eerste 
beproeving eene waarde bereikt dubbel zoo 
groot als de werkdrukking. 

REDDINGMIDDELEN EN I\rAATRE
GELEN TEGEN BRAND. 

Voorgeschreven boottypen. 

Art. XXVII. De voorgeschreven boottypen 
zijn ingedeeld als volgt : 

Oategorie. 

1. 
_ met vaste·. 

boorden. 

2. 
met. gedeelte
- liik ,sarnen

vouwbare 
boorden. 

I Soort. \ 

A. 

B. 

c. 

A. 

B. 

0. 

Type. 

Open. Drijfverrnogen 
uitsluitend- binnen
boord. 

Open. Drijfvermogen 
. · birinen- en buiten

boord. 
Ponton. - Verhoogd 

dek langs de boor-_ 
den ; vaste water
dichte boorden. 

Open. Het bovenste 
gedeelte van het 
boord sarnenvouw-
baar. · 

Ponton. Verhoogd 
dek langs de boor: 
den; waterdichtesa
menvouwbare boor
den. · 

Ponton.- Doorloopend 
dek; waterdichte sa
menvouwbare boor
den. 

Motorbooten kunnen worden toegelaten, in
dien zij voldoen aan de v~reischten, gesteld 
voor· reddingbooten van- de eerste catego·rie, .. 
-doch slechts tot een beperkt ·aantal, hetwelk 
door iedere Regeering in hare eigene voor
schriften · zal worden vastgesteld, 

Geene boot zal woi:den goe\igekeurd; indien 
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van. h'et aangeboden,. type, ,het drijfvei:m9gen. 
niet is verzekerd 11onder yoorafgaande .gereed
making' van,.,ecm, der .. voornaaJnste. ;gedeelten 
van den ·romp,:.of.indien:de ,hoot minder.dan'. 
3 5, J\,13• (oyereenkomende ·met. 125 .. kubieke 
Engelsche voeten) .inhoud . heeft. , 

• . Booten ·van de Eerste dategorie: 

Art. XXVi:rt: . D~ ~o~rw~ard~n, aaii welke 
de' boottypen ~a:n de eerste cat~gorie '~~~te~ 
voldoen, zij~ de"ii~volgende: . . . . . .. 

IA. Qperi booten met . uitsluitend inwer.dig . 
drij Jverinogen. 

Het drijfvermogen van eene houten boot van 
dit type moet verzekerd zijn door waterdichte 
!uchtkasten, ,velker gezamenlijke •inhoud ten 
minste gelijk is ain het een tiende· gedeelte· 
van den iµhoud der boot. 

Het drijfvermogen van eene metalen boot· 
van dit type mag niet minder zijn dan het drijf
~erniogen, clat hierboven geeischt is voor eene 
houten boot van denzelfden inhoud ; de inhoud 
van de waterdichte ]uchtkasten moet dien
overeenkomstig worden vastgesteld. 

lB. Open booten met friwendig en uit
wendig drij/vermogen. 

Het inwendig aangebrachte drijfvermogen 
van eene houten boot van dit type mci'et ·ver
zekerd zijn door waterdichte. luchtkasten, wel
ker gezamenlijl!:e inhoud tenminste gelijk is aan 
zeven en· een ,half. percent van den mhoud 
der boot. 

De buite'nboordsdrijfgordel mag vervaardigd 
zijn van kurk: of van elke andere daarmede ten 
mmste gelijkwaardige stof. Niet to~gelaten 
zijn cirijfgordels, welke gevuld zijn met biezen, 
kurka{val;_ krirkkorrels, of eenig~ andere afval
stof : zonder samenhaµg, alsmede drijfgordels, 
welke ·moeten worden opgeblazen. 
· ·Indien·de drijfgordels van kurk zijn vervaar

digd, mag hun inhoud, voor eene houten boot, 
niet mhider z,ijn dan drie e~ dertig. duizendsten 
van den inhoucl der boot ; indien Z\j van een 
andere ·stbf dan kurk zijn vervaardigd, moeten 
zij zoodanig voh,rme .hebben ,en iuoeten z,ij z~o
danig zijn aangebracht, dat het; drijfvermogen 
en de stabiliteit van de boot niet nrinder is 

. dan die van e~ne 'dergelijke boot, voorzien van, 
kurken drijfgordels. 

Het drijfvermogen van eene metalen boot· 
mag. niet minder zijn dan hetgeen hierboven ge
eischt is voor eene houten boot van denzelfden 
inhou;l ; de inhoud van de luchtkasten. en van . 
de buitenboordsdrijfgordels moet dienovereen
komstig worden vastgesteld. 

le .. Pontonbooten,'. hebbende .een ;verhoogd dek 
rand de boorden r;n vaste waterdichte boorden, 

: en waarin· de. personen niet onder· een· dek 
· warden .ondergebracht. , 

Het niet :verho9gde gedeelte van het ' dek 
van eene boot· van dit type moet eene opper
vlakte :heh.hen; welke niet ·minder is dan dertig, 
percent' van de· geheele. ·oppervfakte van het 
dek. Dit niet verhoogde gedeelte ri10et overal 
ten minste op een· hoogte gelijk aan een half 
percent van de Iengte der. boot ·.gelegen zijn 
boven de toegeladen lastlijn ; dit percentage· 
wordt voor: de uiteinden op anderhalf perQent· 
gebracht. 

De uitwatering van· eene boot van dit type 
moet zoodanig zijn, .. dat · een reserve drijfver
mogen van ten minste vijf en dertig percent· 
blijft gewaarborgd. 

Booten ~an de Tweecle Oategorie. 
· Art. XXIX. D.e voorwaarden, aan we!ke· de 

boottypen van de tweede categorie moeten 
voldoen, ~ijn de riavolgeride : · 

. 2A. Open boof,en, waarvan het bovenste 
_gedeeite van het board samenvouwbaar. is. 

, Eene boot van dit type moet tegelijkert~jd 
voorzien zijn van waterdichte luchtkasten en van 
buitenboordsgordels. Hun inhoud moet voor 
elken persoon, dien de boot kan bevatten, ten· 
minste gelijk zijn aan de hieronder vermelde 
waarden: 

Waterdichte luchtkasten •. 
Buitenboordsgordels (indien 

zij van knrk zijn ver
vaardigd) . ·•. . . . ; . 

1,5 

0,2 

De minimum-iritwatering van de booten van 
dit type w_ordt vastgesteld ·naar verhouding 
van !-\are lengte ; zij wordt op cj.e. helft van. de 
lengte der boot loodrec4t op de zijden gemeten 
var:i af den bovenkant van het vaste 'gedeelte 
van de zijden t;,t aan· de toegeladen lastlijn. 

De uitwatering in z9et water, ~ag ,niet ~inder 
zijn dan de hier911dei: _,,-erilielde cijfers. . 

Lengte .van' de boot'. / · Minim::uitwatering . 

M. 

7,90 
8,50 
9,15 

Overeen- ·· 
komende met 

Engelsche 
voeten. 

26 
28 
30 .. 

·Overeen-' 
komende met 
, Engelsche · 

_ duimen. ,_' 

200 ·1· 
'.225 
250 L. 

8 
9 

10 
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- De_ uitwat~ring van . booten, welker- lengte 
tusschen . de hie:rb'oven opgegeven n;i.aten ge
legen is, wordt door •middel van interpola.tie 
verkregen. 

· 2B. Pontonbooten,· 1net 0 verho?Jyd"dek·lang.<r·- · 
.de boorden en sa1nenvouwbare bo9rd_en, _ 

Alle ~ischen, g~~teld' 1voor de bo·o·wn v.a~ het 
type_ lo, zijn toepasselijk op de booten van dit 
type, welke daarvaii - slechts v'erschillen ·aoor 
de ?oorden. 

2o •. Pontonbooten. met een· doorloopend ·dek en 
sa1nenvouwbare boorden, en waarin de personen 
· _ niet onder-een dek ·warden ondergebracht,-

De minimum-uitwatering yan .·de booten 
van <lit type is cfnafhankelijk :van hare lengte 
en wordt uitsluitend berekend naar hare holte ; 
de .niaten- ~orden geno~en op de·helft van de 
lengte der boot, loodrecht . van· af _het hoogste 
punt van het dek in de zijden tot aari de ohder
zijde v:an. de zandstrookgang, voor het meten 
van de holte, en va~ al h~t hoogste purit van 
het- dek in de zijden tot aan de- toegeladeri last
lijn, voor het meten van de uitwatering; . 

De uitwatering in zoet water mag·niet min!ler 
zijn dan _ de hieronder vermelde cijfers, welke 
zonder correcties toepasselijk_ zijn op booten, 
welker gemiddelde zeeg gelijk . is aan drie 
honder:dsten vap. de lengte. 

Holte van de .boot. / . Minim.-uitwatering: 

Overeen- o,;ereen-

m.M. komende met m.M. komende met 
Engelsche Engelsche 
duimen. duimen. 

· sio 12 70 2"/ . 
460 18 95 s•;! 
610 24 130 51; 
760 30 165 61/: 

De uitwatering van booten, welker holte 
tusschen· de hierboven opgegeven maten ge
legen is, wordt .door middel van interpolatie 

.M oto~booten. 

Art. XXX. Voo.r.·_ motorbooten; welke aan 
bqord der schepen ,zijn ~oegelaten; moet · bij de 
v:aststelling _ van den. inhoud_ van' de -lucht
k_asten e_n, zoo deze er zijn, vau de gordels 
het verschil in rekening worden gebrach t · 
,tusschen het _gewicht van den motor met toe-· 
behooren en het gewicht van de personen, welke 
de boot meer zoude kunnen bevatten! indien de 
ruimte, welke door den motor en <liens toebe
hooren wordt ingenomen, beschikbaar was. 7 

Pontonbooten. Waterloozing, 

_ Art. XXXT. Alie pontonbooten moeten v.oor 0 

zieµ zijn · van _ doelmatige inrichtmgen, welke 
een ,,vlugge waterloozing: van het dek waar
borgen. 
. De daartoe · aangebtachte openingen moeten 

z66danig zijn, dat he:t · water niet daarlangs in 
de boot kan binnendringen, indien die 6pe
ningen nu en dan. onder water komen; haar 
aantal en. hare afmetin~n moeten: voor ieder. 
type van boot proefoncl,ervindelijk :warden 
vastgesteld. 

Bij die-proefneming zal de poritonboot belast 
moeten warden met een gewicht aan ijzer, gelijk 
aan dat van· hare belading met personen en 
uitrusting, overeenkomstig de voorschriften. 
• Voor eene boot van 8.5 M. lengte (overeen

komende met 28 Engelsche voeten) ,moeten 
2000 -L. ·water van· het dek warden geloosd in 
een tijd, welke niet !anger duurt dan hieronder 
is aangegeveri. : 

Type 1 o 60 sec on den. 
2B 60 
3c 20 

V oor eene boot van -·eene andere lengte dan 
8.5 M. ( overeenkomende niet 28 Engelsche 
voeten) moet he:t gewicht van het gedurencle 
dienzelfden tijd te ·. Ioozen water vastgesteld 
warden in evenredigheid met de bootlengte. 

Oonstructie, van d~ . Booten. 

verkregen. · M, XXXIL De ·open reddingbooten, be-·. 
Indien de zeeg -minder bedraagt dan het hoorende tot -de eerste categorie (typen l A 

hierboven opgegeven als normaal aangenomen en 1 B) moeten eene gemiddelde zeeg hebben. 
bedrag; ·wordt- de. minimum-uitwatering ver- ten minste gelijkaan vier honderdsten van hare' 
kregen door het bedrag volgens de tabel. te lengte. 
vermeerderen met een zevende gedeelte van -·De- luchtkasten van ·de open booten, belioo
het: verschil tusschen de normale. zeeg · en de . rende tot de eerste categorie, moeten tegen de 
gemiddelde werkelijke ·zeeg aan voor- en .. bocirden geplaatst zijn; eveneens mogen lucht
achtersteven; geene vermindering van uit-·. kasten geplaatst warden -aan de ·uiteinden, '. 
watering is to.egelaten, ook indien de zeeg'.meer . dcich ninimer onder in de boot; 
bedraagt dan de normale ·of indien- het dek-.,\. De pont6nbooten mogen zoowel van hout als, · 
dekrondte heeft. ';·, van .metaal vervaardigd zijn:- Zij; die ·van' 
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hout vervaardigd zijn, moeten een dubbelen ' hetwelk het kan·· bevatten, vernienigvuldigd 
wand met tusschengelegde geweven stof hebben; rriet 0.283. 
zij, die van metaal vervaardigd· zijn, moeten in 3. De voorgeschreven · standaard-eenheden 
waterdichte afdeelirigen zijn verdeeld, welke van inhoud en oppervlakte zijn de volgende : 
afdeelingen ieder op zich zelf toegankelijk zijn. 

Alie booten moeten zoodanig ingericht zijn, 
dat zij met een stuurriem kunnen worden 
gestuurd. 

Pontonv"lotten. 

Art. XXXIII. Een type van pontonvlot kan 
slechts worden goedgekeurd, indien bet aan de 
ondervolgende eischen voldoet : 

1. Het nioet aan beide zijden gebruikt kunnen 
worden en aan elke zijde voorzien zijn van hou
t,m, zeildoeksche of van antler doelmatig 
materiaal vcrvaardigde verschansingen, welke 
samenvouwbaar kunnen zijn. 

2. Het ~oet van zoodanige · afmetingen, 
sterkte en gewicht zijn, dat het behandeld kan 
worden zonder behulp van mechanische werk
tuigen, en dat het zoo noodig van af het dek 
van het schip te water kan worden geworpen. 

3. Het moet voorzien zijn van luchtkasten, 
· of daarmede gelijkwaardige drijvers, tot een 
gezamenlijken inhoud van ten minste 85 d.M3• 

( overeenkomende met 3 kubieke Engelsche 
voeten) voor ieder der personen, welke op het 
vlot lmnnen worden ingescheept. 

4. Het moet een dek hebben, waarvan de 
oppervlakte niet kleiner is dan ten minste 
3720 c.M2• (overeenkomende met 4 vierkante 
Engelsche voeten) .voor ieder der· personen, 
welke op het vlot kunnen worden ingescheept ; 
de hoogte van het platform ·boven de toegeladen 
lastlijn, mag niet minder zijn dan 15 c.M. 
(overeenkomende met 6 Engelsche duimen). 

5. De luchtkasten of drijvers moeten zoo 
dicht mogelijk bij de boorden zijn aangebracht. 

Draagvermogen van <le Booten en 
Pontonv"lott,en. 

Art. XXXIV. 1. Het aantal personen, het
welk eene boot of een pontonvlot van een der 
voorgescb.reven typen kan bevatten, is gelijk 
aan het grootste geheele getal, vervat in het 
quotient van den inhoud in kubieke meters 
( of voeten) van de boot, of van de oppervlakte 
in :vierkante meters (of voeten) van het vlot, 
en de voorgeschreven eenheid van draagver
mogen. onderscheidenlijk eenheid vai;i opper
vlakte, welke eenheden hieronder voor ieder 
type worden aangegeven. 

2. De kubieke inhoud van een reddingmid
del. hetwelk gekenschetst wordt door zijne 
oppervlakte, is gelijk aan het aantal personen, 

Overeen-

Eenheden van komende met 

inhoud. In Ma. kubieke 
Engelsche 

voeten. 

Open booten, Type 1£ 0,283 10 

lB 0,265 9 

Overeen-
Eenheden van komende met 

oppervlakte. In M2• vierkante 
Engelsche 

voeten. 
I 

Open booten, Type 2A 
f 0,326 3½ Pontonbooten 2c 

le I 
2n } 0,302 31/4 

4. De Regeering van elke Hooge verdrag
sluitende Partij heeft de bevoegdheid om, in 
stede van het getal 0.302 (3¼), een lager getal 
aan te nemen, indien haar door proefneming 
zal zijn geb!eken, dat het aantal zitplaatsen 
in de bewuste pontonboot grouter is dan het 
aantal, hetwelk door toepassing van het ge
noemde 5eta;l zoude worden verkregen; echter 
zal de, in stede van 0.302 (3¼), aangenomen 
waarde niet minder mogen zijn dan 0.279 (3). 

De Regeering, welke van de hierboven be
doelde bevoegdheid gebruik zal hebben gemaakt, 
zal aan de Regeeringen van de andere verdrag
sluitende Partijen mededeeling doen van den 
uitslag van de genomen proeven, onder over- · 
legging van de planteekeningen van de bewuste 
pontonboot. 

-Grenzen van het Draagvermogen. 

Art. XXXV. Nimmer zal op de booten en 
pontonvlotten een grouter aantal personen 
mogen worden aangegeven - dan het aantal, 
hetwelk verkregen wordt op de wijze als in dit 
Reglement is vastgesteld. 

- Dit grootste aantal moet worden verminderd : 
1. Indien het grouter is• dan het ·aantal be

hoorlijke zitplaatsen; het laatstbedoelde aan
tal moet zoodanig worden bepaald, dat de in
zittenden op geenerlei wijze de behandeling 
van de riemen hinderen. 

2. Indien bij booten; andere dan·die van de 
eerste twee typen van de eerste categorie, de 
uitwatering bij volle toelading minder bedraagt 
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dan .de .onderscheidenlijk voor de verschillende I 
typen vastgestelde tiitwatering. 

In dit geval moet het ·betreffende · aantal 
zoover worden verminderd, als noodig is om 
de uitwatering bij voile toelading ten minste 
gelijk te doen zijn aan de bovengenoemde 
voorgeschreven uitwatering. 

Het verhoogde dek langs de boorden vari de 
' booten der typen 1 c en 2 B, kan beschouwd 

worden zitplaatsen aan te bieden. 

Pl.aatsing en Gewicht der; Personen. [ 

Art. XXXVI. Bij de proefne:i:nin~en, welke I 
ten doel hebben om het aantal personen, dat · 
eene boot of dat een pontonvlot kan bevatten, 
vast te stellen, wordt als eenheid genomen een 
volwasscn persoon, voorzien van een zwemvest. 

Bij het onderzoek naar de minimum-uitwate
ring zullen de pontonbooten belast warden met 
een gewicht van ten minste 75 K.G. (165 pond) 
vqor elken volwassen persoon, die ·een ponton
boot geacht wordt te kunnen bevatten. 

Als algemeenen regel worden twee kinderen 
beneden de twaalf jaar voor een persoon gere
kend. 

K ubieke inhoud van cle open Booten van de 
Eerste 0ategorie. 

Art. XXXVII. 1. De kubieke inhoud der 
open booten van de typen 1 A .en. 1 B .moet 
bepaald worden naar den Regel van Stirling 
(Simpson) of volgens eenige andere methode, 
welke denzelfden graad van nauwkeurighmd 
oplevert. De inhoud van eene boot, welke van 
achteren vierkant van vorm is, moet worden 
berekend alsof de boot van achteren scherp 
toeliep. 

2. Als voorbeeld kan de inhoud in kubieke 
meters (of kubieke Engelsche voeten) van eene 
boot, berekend met behulp vari den Regel van 
Stirling, beschouwd worden te worden uitge
drukt door de formule : . 

, l 
Inhoud = 12 x (4 A + ~ B + 4 0). 

l beteekent de lengte van de boot in Meters 
(of Engelsche voeten) gemeten aan de binnen
zijde van de. houten ·of ijzeren huid, van den 
voorsteven tot den achtersteven ; in het geval, 
dat de boot van-achteren vierkant van vorm is, 
moet de . lengte gerneten worden tot • aan de 
binnenzijde van den_ spiegel. 

A, B en O geven onderscheidenlijk de opper
vlakken .. der -dwarsdoorsneden aan, op een 
vierde van de lengte van voren afgerekend, in 

het midden en op een vierde van de Iengte van 
achteren af .gerekend ; alzoo .overeenkomeride 
met de 3 pun ten, .welke men verkrijgt bij deeling 
van Z in 4 gelijke deelen. (De oppervlakken 
aan de twee uiteinden der boot worden be
schouwd te kunnen worden verwaarloosd.) 

· De oppervlakken A, B en 0_moeten geacht 
worderi in· vierkante Meters (of vierkante 

_Engelsche voeten) verkregen te worden, door 
achtereenvolgens op elk der dwarsdoorsneden 
de volgende formule toe te passen : 

. , h 
0pperv:lak = 12 X (a + 4 b + 2 c + 4 d + e). 

h beteekent de holte in Meters ( of Engelsche 
voeten) gemeten aan de binnenzijde van de 
houten of ijzeren htiid van de kiel tot op de 
hoogte van het dolboord of, in zekere gevallen, 
tot aan eene lagere· grens, als hieronder wordt 
aangegeven. . 

a, b, c, d, e, beteekenen de horizontale wijdte 
van de boot in Meters (of in Engelsche voeten) 
gemeten op de twee uiterste punten van de 
holte, alsmede op drie punten, welke men 
verkrijgt bij deeling van h in vier gel:\jke deelen 
(a, en e zijn de. uiteinden enc het midden van h). 

3. Indien de zeeg van het dolboord, gemeten 
op twee punten, gelegen op een vierde deel der 
Iengte van de uiteinden gerekend, meer hedraagt 
dan een honderdste van de lengte · der boot, 
moet de holte, te gebruiken voor de berekening 
van de doorsnede A of 0, genomen worden ten 
hoogste gelijk aan de holte in het midden, ver
meerderd met het een honderdste deel der 
lengte van de boot. 

4. Indien de holte van de boot in het midden 
meer bedraagt dan vijf en veertig honderdsten 
van de breedte, moet de holte, te gebruiken 
voor de berekening van de noorsnede B, gelijk 
aan dit laatste bedrag worden genomen en 
moeten de holten, te gebruiken voor de bere
kening van de doorsneden A en 0, gelegen op 
een vierde deel der lengte van voren en ·van 
achteren af gerekend, worden afgeleid van be
doeld bedrag door het te vermeerderen met een 
lionderdste van de lengte der boot, met dien 
verstande echter, dat de werkelijke holte op 
die punten _niet mag worden overschreden. 

5. Indien de holte van de boot meer bedraagt 
dan een honderd en twee en twintig cent~meter 
(overeenkomende met 4 Engelsche voeten) zal 
het aantal personen, het~~lk bij toepassing 
van deze "i-egels zal worden toegelaten, ver
minderd moeten worden in everiredigheid met 
de verhouding. van een honderd en twee e:ri. 
twintig centimeter tot de werkelijke holte, 
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totdat eene proefneming met de boot te water 
met het bedoelde aantal inzittenden, alien voor- · 
zien van een zwemvest, zal hebben niogelijk 
gerriaakt om dit aantal voor goed vast te stellen. 

6. Elke -Administratie moet m:et behulp van 
geschikte formules eene grens vaststellen voor -
het toegelaten aantal personen in booten,"welke 
voor en· achter zeer scherp toeloopen, · en in 
booten, ,welke zeer voile vormen hebben. 

7. Elke Administratie behoudt het recht om 
voor eene boot een inhoud vast te stellen, gelijk 
aan 0,6 maal het product.:van de drie afmetin
gen, indien lret vaststaat, _dat-::'"iteze wiJze van 
be"rekening geene te hooge benaderde uitkomst 
geeft ; de· afmetingen worden geacht op de 
v6lgende wijze genieten te zijn : 

Lengte. _Aan de buitenzijde der huid tusschen 
de sn_ijpunten van deze met den voorsteven 
eri den.li:chtersteven; indien de boot van achte
ren vierkant is geb9uwd, tot aan de achterzijde 
van den- spiegel. 

Breedte. Aan de buitenzijde der huid, ter 
hoogte van de grootste breedte der boot. 

Holte. In het midden, aan de binnenzijde 
der huid van de hlel tot op de hoogte van het 

· dolboord. Evenwel mag de holte, gebruikt 
voor de. berekening van den kubieken inhoud, 
in -geen geval meer bedragen dan het vijf en 
veertig honderdste deel van de breedte. 

In alle gevallen heeft de reeder het recht om 
te eischen, dat de inhoud der boot nauwkeurig 
wordt berekend. 

8. De kubieke inhoud van .eene motorboot 
wordt afgeleid van den bruto-inhoud, door 
dezen te verminderen ·met een bedrag, gelijk 
aan het deel der ruimte, dat door den_ motor 
en toebehooren wordt ingenomen. 

Dekruimte der Pontonbooten en der open Booten 
van de Tweede Categorie. 

. . 

Art.--XXXVIII. 1. Het oppervlak van het 
d_ek van· eene pontonboot van de typen_l c, 2 B 

of 2 c, moet bepaald ·worden op de hieronder 
aangegeven wijze, of volgens eenige andere 
methode, welke denzelfden graad van nauw
keu~igheid · oplevert. Dezelfde regel ~oet 
worden_ toegepast bij de berekening van het 
oppervlak binnen het vaste gedeelte der boorden 
van eene boot van het type 2 A. 

_ 2. Als voorbeeld_ van het oppervlak in vier
kante Meters (of Engelsche vo~ten) van eene 
b_oot· beschouwd worden te worden uitged~kt 
door de fo~mule : · ·-

.__ . z , , . . ·- . , , --
Oppervlak = 12 x (2a + 1.5b + 4c +l.5d + 2e), 

l bete~kent de lengte, gemeten in ·Meters (of 
in Engelsche voeten) aan de buitenzijde- doi' 
huid tusschen· de snijpunten van deze met den 
voorsteven en den achtersteven. 

a, b, c, d en e beteekenen de horizontale 
breedten, gemeten in Meters · ( of in Engelsche 
voeten), aan de buitenzijde der ·huid op de 
punten, welke men verkrijgt bij deeling van l 
in vier gelijlie deelen, en op de punten, w!l!ke 
het midden aangeven van de voorste en ach
terste vierdedeelen (a en e gevende de breedte 
ter hoogte van de-:voorste en achterste onderver
d_eeling, c de breedte op het midden der lengte, 
bend de breedte op de tussch~ngeleg~n pun.ten). 

Merken van Booten en Pontonvlotten. 

- Art. XXXIX. De afri:J.etingen van de boot, 
alsmede het aantal · personen, dat de boot 
erkend is te kunnen bevatten, worden daarop 
met onuitwischbaar en gemakkelijk leesbaar 
schrift 0,angegeven. Deze merken moeten in 
het bijzonder door de ambtenaren, belast met 
het onderzoek van het schip, worden goed
gekeurd. 

De pontonvlotten zullen op dezelfde wijze 
met het toegelaten aantal personen worden 
gemerkt. 

Uitrusting_ van de booten en van de pontonvlotten. 

Art. XL. 1. I)e gewone uitrusting van elke 
boot moet omvat1;en : 

(a.) Een voldoend aantal riemen om te roeien, 
benevens twee waarlooze riemen, anderhalf 
stel roeipennen of dollen, een bootshaak. 

(b.) Twee proppen voor Ellk propgat (er 
worden geene proppen vereischt .voor prop
gaten, welke voorzien zijn van behoorlijke 
automatische kleppen), een hoosvat, een ge
galvaniseerd ijzeren emmer. 

(c.) Een hehnstok of stuurjuk met stuur-
reepen. 

(d.) Twee bijlen. 
(e.) Een lantaarn met toebehooren. 
(f.) - Een of meer mastewmet -ten minste 

een sterk zeil en bijbehoorend tuig ( dit voor
schrift is niet van 'toepassing op motorredding
booten). 

(g.) Een. behoorlijk kompas. -
- De pontonbooten moeten voorzien zijn van 

ten minste twee lenspompen, doch zullen 
geene propgaten hebben. 

Indien een schip, als bedoeld in artikel 2 van -
het Verdrag, passagiers vervoert over den 
Noord-Atlantischen Oceaan, behoeven, indien 
het is uitgerust met· toestellen voor radiotele-
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.grafie, niet alle booten· voorzien. te· zijn .van 
-kompassen, -niasten en:zeilen. 

-2. De·· gewime uitrusting van· elk, goedge-
keurd. pontonvlot moet· omvatten.: 

(a.) Vier riemen. 
(b.) Vijf dollen. 
(c.) Een zelfontbrandend- reddingboeilicht. 
3.. De uitrusting: van elke boot en van elk 

pontonvlot moet bovendien· omvatten : 
(a.) ·_eene lijflijn in bochtenaan de buitenzijde 

. aange bracht ; 
(b.) een drijfanker ; 
(c.) eene vanglijn ; 
(d.) een vat, inhoudende: 5- Liter- (overeen

komende met 1 Engelsch ga,llon) plantaardige 
of dierlijke olie : het vat moet zoodanig zijn 
ingericht, da,t gemakkelijk olie m;er het water 
kan worden- ~erdeeld en dat het aari"het drijf,; 
arike;' kan ,;orden vastgemaakt ; · 

(e.) een waterdichte ki"st bevattende · eene 
·hoeveelheid levensmiddelen berekend naar een 
Kilogram (of ·2 F.ngelsche ponden) per persoon. 

(/.) een waterdicht vat met een hoeveelheid 
zoet water· berekend naar·1 Liter (overeenko
mende· met een Engelsch quarteri' per persoon; 

(g.) eenige rooq.e lichten met automatische 
ontsteking eh eene watcrdichte . doos inet 
lucifers. 

Davits. 

Art: XLI. Aan elk stel davits moet eene 
boot van de eerste categorie verbonden zijn. 
Intusschen zal men aan de davits e~n aantal
open booten van de eerste categorie moeten 
verbinden, hetwelk_ niet minder mag ·zijn dan 
het minimum, hetwelk in de hierorider volgende · 
tabel is: aangege;en. 

Indien het practisch niet' mogelijk of nie_t 
redelijk zou zijn om aan boord van het schip 
het voorgeschreven mi~imum aautal stellen 
davits aan te brengeu, zal de Regeering ,van 
den Staat, waartoe het schip belioort. mach
tiging kunnen verleenen tot· het aanbrengen 
van een kleiner aantal stellen davits, 'met dien
verstande echter, dat dit aarital nimmer kleiner 
mag zijn dan het: voorgeschreven minimum 
aantal open booten van de eerste categorie. 

Indien de aan board aanwezige opvarenden 
grootendeele plaats kunnen vinden in-:booten,
die !anger. zijn dan 15 M. ( overeenkomende met 
50 Engelsche voeten), kan bij wijze. van uit
zoncJering nog eene verdere vermindering v_an_ 
het aantal stellen :davitse worden toegestaan.,: 
indien de bevoegde Administratie zich heeft· 
overtuigd, dat de genomen m~atregelen in alle 
opzichten voldoende zijn. 

In alle. gevallen, _'waarin .eene. vermindering 
-van ·. het v:oorge'schreven. aantal stellen ·davits 
of andere daarm!)de gelijkwaardige irrrichtinge;1 
zal zijn toegestaan, zal _de reeder _van_ het 
betrbkkeh schip gehouden zijn in tegenwoordig
heid van een door de Regeering aangestelden 
ambtenaar door eene beproeving hei°bff;ijs te 
leveren, .dat alle booten inderdaad op .. doel
treffende wijze in zeer korten tijd te ·watei: 

-kunnen warden gebracht. 
De voorwaarden, waaronder deze beproeving 

-moet_geschieden, zijn de volgende.:· 
1. Het schip moet recht liggen en in kalm 

water-; - ...... - -----
2. De tijd is de tijd noodig van het oogen

blik, dat men begint met de dekkleeden of 
kippen af te nemen of niet eenige andere ver
richting noodig· om de•, booteri. gereed te ·maken 
om te water te worden gelaten, tot aan het 
oogenblik, waarop de laatste boot of het laatste 
pontonvlot te water is gebracht; 

· 3. Het aantal manschappen, gebruikt voor 
de geheele verrichting, mag niet grooter zijn 
dan · het gezamenlijk aantar fa den gewonen 
dienst ingescheepte sloepgasten ; . · 

4. In elke boot· moeten· zich; wanneer:zij 
gestreken wordt, ten minste twee"'manschappen 
bevind~n, terwijl de geheele voorgeschr!)ven 
uitrusting daarin aanwezig moet zijn. 

De tijd, toegestaan voor het te water laten 
van alle booten, zal door eene formule wqrden 
bepaald, welker vaststelling .ove;gelaten wordt 
aan de' Regeering van elke Hooge verdrag
sluitende Partij, welke Regeering verplicht is 
aan . d~' Regeeringen der antler~: verdragslui
·tende Partij en -van hare beslissing kennis 
te geven. 

Aanvullende Booten en' Pontonvlotten. 
: .-

Art. -XLII. Indien de reddingbooten, welke 
aan davits zijn• verbonden, niet gerioeg ruimte 
bieden ::om alle aan boord aanwezige personen 
op te nemen, zal men op het schip aanvullende 
booten-- van eeh ~ der· voorgeschreven typen 
moeteri plaatsen. 
- Dezi. aanvulli:rig zal den totalfn mhoud !ler 
booten-,van het schip ten minste moeten op
voerell'tot het 'grootste van de twee hiero.nder 
volgende waarden : 

(~.) ::De minimum inhoud ge~ischt volgens 
dit Reglement: 

(b.) · Een- voldoende: inhoud .. om vijf en 
zevent1g percent van de opvarenden te kunnen 
opnemen. 

De verdere aanvulling .,van de benoodigde 
ruimte moet geschieden met behulp van voor-· 
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·gesohreven booten van de eerste of tweede 
oategorie of van pontonvlotten van een goed
gekeurd type. 

Minimum aantal Davits en open Booten 
van ile Eerste Gategorie. Minimum 

Draagvermogen van ile gezwmenlijke Booten. 

Art. XLIII. De hieronder volgende tabel geeft 
in verband met de lengte van het schip aan : 

A.. Het minimum aantal stellen davits, welke 
aanwezig moeten zijn, en welke alle verbonden 
moeten zijn met eene boot van de eerste oate-

Ingeschreven lengte van het schip : 

I 

gorie, overeenkomstig het voorschrift, vervat 
in artikel 4 7 van den VIen Titel (Redding• 
middelen) van het Verdrag, en het voorschrift, 
vervat in het bovenstaande artikel XLI. 

R Het minimum aantal open booten van de 
eerste categorie, welke aan davits moeten zijn 
verbonden, · overeenkomstig ·het voorsohrift, 
vervat in het meergenoemde artikel XLI. 

C. Het minimum draagvermogen van de ge
zamenlijke aan davits verbonden en aanvnl
lende booten, overeenkomstig het voorschrift, 
vervat in het bovenstaande artikel · XLII. 

(A.) (B.) (C.) 

Mini- Minimum draag-
vel'mogeu, vereischt mum voor de gezamenlijke Mini- aantal red ding boo ten . mum . open 

aantal booten 
Overeen-stellen van de 

Overeenkomende met davits: eerste Kubieke komende 
In nieters: met kubieke Engelsche voeten : cate- meters: 

gorie: Engelsche 
voeten: 

31 tot minder dan 37 100 tot minder dan 120 2 2 28 980 
37 ,, 43 120 

" 
140 2 2 36 -1.220 

43 "· 
49 140 ,, 160. 2 2 44 1.650 

49 ,,- 53 160 ,, 175 3 3 63 1.880 
61' ,, 58 175 ,, 190 3 3 68 2.890 
58 ,, 63 190 ., 205 4 4 78 2.740 
63 ,, 67 206 ,, 220 4 4 94 3 830 
67 ,, 70 220 ,, 23o' 6 .4 110 3.900 
70 

" 
75 230 ,, 245 6 4 1:29 4.560 

75 
" 

78 246 
" 

265 6 6 144 5.100 
78 

" 
82 255 

" 
270 6 6 160 5.640 

82 
" 

87 270 
" 

286 7 5 176 6.HlO 
87 

" 
91 285 

" 
300 7 5 196 6.930 

91 ,, 96 300 ,, 315 8 6 214 7.550 
96 ,, 101 315 ,, 330 8 6 235 8.290 

101 ,, 107 330 ,, 350 9 7 255 9.000 
107 ,, 113 350 

" 
370 g 7 273 9.630 

113 ,; 119 370 ,, 390 10 7 301 10.650 
119 

" 
125 390 

" 
410 10 7 331 11.700 

126 ,, 133 410 .,, 435 12 9 370 13.060 
133 

" 
140 435 

" 
460 12 9 408 14.430 

140 ,, 149 460 
" 

490 14 10 451 15.920 
]49 

" 
159 41!0 ,, 520 14 Id 490 17.310 

159 
" 

168 620 ,; 650 16 12 530 18.720 
168 ,, 177 550 ,, 580 16 12 576 20.350 
177 

" 
186 580 ". 610 18 13 620 21.900 

186 ,, 195· 610 
" 

640 18 13 671 23.700 
195 

" 
204 640 ,, 670 20 14 717 25.350 

204 ,, 213 670 ,, 700 20 14 766 27.060 
213 ,, 223 700 ,, 730 22 15 808 28.560 
2:!3 ,, 232 730 ,, 760 22 15 864 _30.180 
~32 ,, 241 760 

" 
790 24 17 908 . 32.100 

241 ,, 250 790 
" 

820 24 17 972 · 34.350 
250 ,, 261 820 ,, 855 26 18 1.031 36.4/iO 
261 ,, 271 855 

" 
890 26 18 1.097 38.750 

271 
" 

282 890 ,, 925 28 19'- 1.160 41.000 
282 

" 
293 925 ,, 960 28 19 1.242 43.880 

293 ,, 303 960 ,, 995 30 20 U12 · 46.350 
303 ,, 314 995 ,, 1030 30 20 1.380, , 48.750 
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- - Indien de lengte van een schip grooter is j - zij moet in staat zijn om in zoet water, 
dan ,314 lVfeter (oyereenkomende met 1030 j gedurende vier en twintig uur, zonder te zinken, 
Engelsc)ie voeten) zal door de Regeer~~g van het een gewicht aan ijzer van ten minste 14 Kito
land, waar .het schip thuis behoort, het aantal gram (overeenkomende met 31 Engelsche pon
stellen davits en open booten van de eerste den) te dragen. 
categorie worden vastgesteld, waarmede . het Verboden zijn reddingboeien, welke zijri. ge
bedoelde schip zal moeten_ zijn uitgerust. Een vuld met biezen of kurkafval, kurkkorrels, ·of 
afschrift van de genomen. beschikking zal aan eenige andere afvalstof zonder samenhang, 
de Rege(lringen van de andere verdragsluitende alsmede. reddingboeien, welker drijfvermogen 
Partijen worden toegezonden. wordt verkregen door middel van luchtdichte 

Behandeling van Booten en Vlotten. afdeelingeri, welke voor het gebruik moeten 
worden opgeblazen. 

Art. XLIV. Voor het aan beide zijden van 
het schip te water laten van booten, zijn toe
gelaten hetzij inrichtingen om de booten of. 
vlotten van het eene boord naar het andere 
over te brengen, hetzij in rijen dwars over het 
dek geplaatste, niet aan davits verbonden 
booten of vlotten, hetzij eenige andere, als. even 
doelmatig erkende opstelling. 

De davits en andere toestellen, bestemd 
voor het te water laten van booten, moeten 
op zoodanige wijze op een of meer dekken zijn 
opgesteld, dat het behandelen der booten op 
doelmatige wijze kan geschieden ; zij mogen 
niet opgesteld zijn nabij den boeg van het 
schip en evenmin daar, waar de nabij~~id der 
schroeven een gevaar voor de · booten zoude 
kunnen opleveren, bij het te water laten.-

Het opstellen van booten op verschillende 
dekken is slechts toegelaten, onder voorwaarde, 
dat de noodige maatregelen zijn genomen om 
beschadigingen te voorkomen, welke booten 
zouden kunnen veroorzaken aan andere booten, 
welke onder haar zijn geplaatst. 

Indien meerdere booten door hetzelfde stel 
davits worden behandeld, moeten voorzorgen 
worden genomen, opdat de takels bij het op
halen niet onklaar raken. 

Reddingvesten en Reddingboeien. 
Art. XLV. (1.) De voorwaarden, waaraan 

een reddingvest moet voldoen, · zijn de volgende: 
- zoowel het materiaal als de constructie 

moeten goedgekeurd zijn ; 
- zij moeten in staat zijn om in zoet water, 

gedurende vier en twintiguren, zonder te zinken, 
een gewicht aan ijzer van 6.8 Kilogram ( overeen
komende met 15 Engeische ponden) te dragen. 

Reddingvesten, waarvan het drijfvermogen 
wordt verkregen door luchtdichte afdeelingen, 
zijn verboden. 

(2.) De voorwaarden, waaraan eene redding
boei moet voldoen, zijn de volgende .: 

- zij •moet vervaardigd zijn hetzij van 
massief kurk, hetzij van eenige andere daar
mede gelijkwaardige stof ; 

(3.) Het minimum aantal ~eddingboeien, 
waarmede de schepen moeten zijn uitgerust, is 
in onderstaande tabel vastgesteld : 

Lengte van het Echip : 

In meters: I 
Overeenkomende 
met Engelsche 

voeten: 

-Minder dan 122 M Minder dan 400 . 
122 l\f. tot minder 400 tot minder ·dan 

dan 183 M. . . ·600 . . • . . • 
.183 M. tot minder600 tot minder dan 

dan 244 M. . . 800 . • . . 
244 M. en meer . 800 en meer . . • 

12 

18 

24 
30 

( 4.) Alie boeien moeten voorzien zijn van 
eene stevige in bcic_hten daaraan verbonden· 
lijflijn. 

Aan iedere zijde van het schip moet ten 
minste eene reddingboei zijn, voorzien van eene 
lijn van ten minste 27,5 M. (15 vadem) lengte. 

Het aantal lichtgevende reddingboeien mag 
niet minder zijn dan de helft van het gezamen
lijke -aantal reddingboeien: en mag niet daleh 
beneden zes. De bijbehoorende boeilichten 
mo_eten zelfwerkend en doelmatig zijn en n1oe
ten in het water niet uitdoven; zij moeten met 
de noodige middelen tot verbinding in de na
.bijheid van .de bijbehoorende boeien worden 
geplaatst. 

(5.) Alie reddingboeien en alle reddingvesten 
nioeten aan boord op zoodanige wijze zijn ge
borgen, dat zij onder het onmiddellijk bereik 
van alle aan boord aanwezige. personen zijn ; 
hunne plaats moet op duidelijke wijze worden 
aangeduid, zoodat belanghebbenden daarmede 
bekend kunnen zijn. 

De reddingboeien moeten immer onmiddellijk 
kunnen worden weggeworpen en mogen geene 
nrichting hebben voor blijvende· bevestiging. 

Toegelaten Vrijstellingen voor bestaande Schepen. 

Art. XLVI. De toegelaten vrijstellingen voor 
bestaande schepen, bedoeld in artikel 52 van 
het Verdrag, zijn de volgende : 
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(a.) Tot den lsteii Januari 1920 kunnen· de 
.bociten en pontonvlotten, welke ·door de Ad
-ministratie ·van een der verdragsluitende 
Staten aan boord van een bestaand schip zijn 
toegelaten, gebezigd worden in plaats van de 
-reddingbooten en pontonvlotten, beschreven in 
.deze Overeenkomst. 

(b.) Tot den lsten Januari 1920 zal ·niet 
-worden vereischt, dat pontonbooten, ·weike zijn 
toegelaten ingevolge de hieraan voorafgaailde 
paragraaf (a) voorzien zijn van eene dubbele 
huid en dubbel dek met tusschengelegd weefsel, 
. noch dat· -zij de voorgeschreven minimum
uitwatering behouden. 

(c.) Indien de.sch~pen meer dan vijf en zeven~ 
tig Meter (overeenkomende met 245 Engelsche 
voeten)·en minder dan een honderd.-en: veertig 
Meter· ( oyereenkomende . met 460. Engelsche 
voeten) Jang zijn, zal kuhnen worden toegesfaan, 
dat_ voor cle vasts~elling van het minimum 
aantal stellen davits, waarden worden aange
nomen, welke gelijk zijn aan de· ·getallen · van 
kolom B val)- de. t!l,bel, verv:at. in het hieraan 
voomfgaande artikel XLIII verminderd met 
een.- . 

Iiidien de schepe~ een honderd veertig Meter 
( overeenkoni.ende met 460 Engelsche voeten) 

•of meer lang zijn; mag de vermindering een 
stel aan iedere zijde bedragen. · 

Deze verminderingen · zullen echter slechts 
worden toegestaan, indien het gemakkelijk te 
.water brengen der booten is verzekerd. 

(d.) De voorschriften, vervat in de artikelen 
42 en 49 van het Verdrag, betrekking-hebbende 
op het te water brerigen der reddingbooten, 
zullen niet van toepassing zijn .op bestaande 
schepen. 

Gediplomeerde Sloepgasten. 

:Art. XLVII. Orn in het bezit te worden ge
steld van het bijzondere diploma als .sloepgast, 
hetwelk ·is bedoeld in artikel 54 van den VIen 
.Titel, (Reddingmiddelen) van het Verdrag, ·ial 
de belangheboende het bewijs moeten leveren, 
-dat hij volledig bedreven. is in het te water 
brengen der reddingbooten en in het gebruik 
van de riemen ; dat hij kennis en ervaring 
bezit van het omgaan met de booten zelve, ·en 
dat hij bovendien in staat is om de bevelen 
. betrekking hebbende op den dienst van de ver
schillende toestellen te kunnen begrijpen en 
die bevelen uit te voeren. 

· Voor iedere reddingboot of· ieder vlot moet 
een _aantal sloepgasten beschikbaar zijn, .het- · 
welk ten minste gelijk is aan het in onderstaande 
tabel aangegeven aantal : _ 

. . . 

In dien de boot of het 
v lot aan boord heeft :· 

Minder dan ·61 persorien. · 
-Van 61 tot 85 · 

86 110 
111 160 

,, 161 210 

Moet . het aan tal 
gediplomeerde
sloepgasten ten -

minste b_edragen : 

3 
4 
5 
6 
7 

.En verder voor iedere 50 personen ineer 
1 gediplom~erde sloepgast meer . 

P.ersoneel van. de Booten, 

Art. XL VIII. -Met de zorg voor ·elke boot 
of elk poritonvlot moet een officier; een· onder
officier of een · matroos belast zijn, die voorzien 
is -van eerie· lijst, vernieldende de bemanning 
daarvan, en die er zich van moet ·verzekeren, 
dat de onder zijne bevelen geplaatste manschap
pen bekend zijn met hunne plaats en hun werk. 

Voor elke motorboot· moet een persoon aan
gewezen- zijn, die bekend is met de :behandeling 
van den motor. · · · 

Een of meer officieren moeteil belast zijn met 
de zorg voor het te allen tijde voor gebruik 
geieed zijn van de booten, pontonvlotten en 
andere reddingmiddelen. 

Opsporing en Blu~sching van Brand. 

Art. XLIX. 1. Er moet een geregelde 
·patrouiliedienst - _ worden ingesteld ten ein'cle 
·elk begin van brand dadelijk te ontdekken. 

2; Elk schip moet voorzien zijn van krachtige 
brandbluschpompen, welke door stooin of 
eenige andere krachtb,on worden gedreven. _· 

Op schepen van minder dan vier .duizend 
tonnen moeten twee e·n op grootere schepen drie 
pompen aanwezig zijn. Elke van deze·pompen 
moet voldoende krachtig zijn om gelijktijdig 
:met twee krachtige stralen eene voldoende 
·hoeveelheid water in ·eehig gedeelte van het 
schip te brengen. 

Zij moeten voor het vertrek naar zee in ge
.reedheid zijn gebracht voor onmiddellijk ge
bruik. 

3. De· brandbluschleidingen moeten veroor
loven, dat ten spoedigste gelijktijdig · twee 
.kraclitige waterstralen kunnen gericht worden 
op elk willekeurig gedeelte van eenig tot bew6-
-ning dienend dek, waarvan de waterdichte 
deuren en de branddeuren zijn 'gesloten. 
- De brandslangen en de leidingen moeten van 

-ruime afmetingen zijn en vervaardigd zijn van 
doelmatig materiaal. De aansluitingen der pijp-
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leidingen ~oeten op ieder dek z66 zijn aange
bracht,. dat de slangen daaraan gemakkelijk 
kunnen worden bevestigd. 

4. In elke voor lading gebezigde ruimte 
moeten tegelijkertijd twee kraohtige water
stralen en bovendien eene voldoende hoeveel
heid stoom kunnen worden gebraoht.' De 
inriohting tot het inblazen van stoom is niet 
vereisoht op schepen van minder dan duizena 
tonnen. 

5. Draagbare extinoteurs van een vloeistof, 
type moeten.in voldoende aantal aanwezig zijn, 
In elke afdeeling van het voor de werktuigen 
bestemde gedeelte van het schip moeten er 
ten minste twee aanwezig zijn. 

De Regeeringen van de Hooge verdragsluitende 
Partijen kunnen andere typen van extinoteurs 
toelaten, indien door eene proefneming is ge
bleken, dat de waarborgen, welke deze extino
teurs opleveren, gelijkwaardig zijn met de waar
borgen van het hierboven bedoelde type. De 
Regeering, die een nieuw type extinoteur zal 
hebben aangenomen, zal aan de Regeeringen 
der andere verdragsluitende Partijen eene be
sohrijving van het toestel zenden en tevens 
mededeeling doen van den uitslag van de 
proefneming. 

6. Er moeten aan boord twee brand-uitrus
tingen, elk bestaande uit een brandhelm en 
een veiligheidslamp, aanwezig zijn. Deze 
moeten op twee versohillende plaatsen geborgen 
zijn. 

7. Alie brandblusohmiddelen en inriohtingen 
moeten ten minste eens per jaar door eerr daar
toe.door de Regeering aan te wijzen deskundige 
worden onderzocht. 

Alarmrol. 

Art. L. In de alarmrol worden de pliohten 
van ieder lid der bemanning vastgesteld ten 
aanzien van: . , 

(a.) Het sluiten van waterdiohte deuren, 
sohuiven, enz. ; 

(b.) De uitrusting van de booten en -vlotten 
in het algemeen ; 

(c.) Het te water brengen met alles wat · 
daarbij behoort van de aan davits verb9nden 
booten; · 

(d.) Het gereedmaken van de overige booten 
en pontonvlotten in het algemeen; 

(e.) Het verzamelen van de passagiers; 
(/.) Het blusschen van den brand. 
In de alarmrol worden de werkzaamheden 

van het bedienend personeel vastgesteld met 
betrekking tot de passagiers in geval van alarm. 
Deze werkzaamheden onvatten met name : 

, (a.) Het waarschuwen van de passagiers ; 
(b.) De zorg, dat de passagiers de redding

vesten aantrekken en op de juiste w:ijze om
doen; · 

(c.) Het verzamelen van de passagiers ; 
(d.) Het handhaven van de orde in de gangen 

en op de trappen en in het algemeen de regeling 
van het verkeer der passagiers. 

De alarmrol bevat de bijzondere alarmseinen, 
waarmede de bemanning op hunne posten bij 
d~ reddingbooten of bij brand ~orden geroepen. 
Zij moet bovendien eene besohrijving van alle 
die seinen bevatten. 

Appew, Bootoefeningen en Brandoefeningen. · 

Art. LI. Ten minste eens in de veertien 
dagen moet, zoowel gemeerd liggencle als in 
zee zijnde, bootenappel of brandappel worden 
gehouden, gevolgd door daarmede verband 
houdende oefeningen. In het scheepsjour
naal zal van die oefeningen melding worden ge
maakt, 'of, indien deze· niet hebben plaats ge
had, van de redenen, :waarom de oefeningen 
niet hebben kunnen geschieden. 
, Bij de bootoefeningen moeten om beurten 

de verschillende groepen booten gebezigd 
worden. De inspeoties en. de oefeningen moe
ten op zoodanige wijze gesohieden, dat de be- -
manning bekendheid krijgt met, en geoefend 
w:ordt in de werkzaamheden; welke moE,ten 
warden verrioht, en dat alle booten en ponton
vlotten van het schip, zoowel als hun toebe
hooren steeds tot onmiddellijk gebruik gereed 
zijn. 

(Zie vervolg op bladz. 387 .) 

1915. 25 
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VEILIG HEIDSCERTIFICATEN 

ARTIKEL LII. 

Model van het veiligheidscertificaat. 

1915 

: (Zegel.) (Aanwijzing van ·nationaliteit.) 

VEILIGHEIDSOERTIFIOAAT, 
Uitgereikt ingevolge de bepalingen vim· hilt· 

INTERN-ATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN : 
MENSCHENLE:VENS OP ZEE, 

geteekend te Londen den Januar,i 1914 .. 

·. . . : . I Internationaal naam- \ Haven, waar·hetschip ·1 
N aam van het sch1p. sein van he~. s_chip. thuis behoort. 

Brutci-inhoud in · 
registertonnen. 

N aam (N amen) 
.· ... De cindergeteekende(n}.: .. ;· •... ·:.; ....•...... · ........ · verklaart (verklaren): . 

;r. dat het bovenvermelde schip ·behoorlijk 'is onderzocht· overeenkomstig de bepalingen 
· var_t het bovenbedoelde Internationaal Verdrag·;· 
. ·. II. dat ··het· onderzoek heeft aangetoond, dat' de verplichtingen, opgelegd bij dit Verdrag 
waren l1agele.ef_d _voo_r. zooveel betreft : · · · · · · · · .. ' 

(I.) den. ro~p; de waterdichte indee!in"g, de stoomketels en de hocifd- en hulpwerktuige11 :_ 

Verdrag, artikel 17, en daarbij gevoegd· 
Reglement, artikel X. 

' 
. .. ] Vergelijking der lengte. 

1. Van het schip bedoeld. in het certificaat ...• · 
2. Van hflt type-schip (kolom C van de tabel 

van artikel VIII van het Reglement) welks 
factor voor de waterdichte indeeling is toege-· 
past voor het schip, bedoeld in het certificaat. 

(2.) de booten ~n reddingmiddeien 

booten, kunnende bevatten 
v lotten ,, · · ,,; 
reddingboeien. 
reddingvesten-. 

(3.) installatie voor :radiofolegrafie: 

Catagorie van het schip ..................... . 
· f Telegrafisten lste klasse ... '. ....... . 

Aantal ,, Ude-. ·,, ............. . 
Gediplomeerde)uisteraars ......... . 

(Slechts in te · vullen op· verz·o~k 
van den reed er.)-

I 
Overeenkomende 

In n::eters .. 

.. 

-

personen. 

V oorgeschi-even . 
bij de artikelen 33 

en 34 van het 
bedoelde Verdrag. 

met Engelsche · 
voeten tegen 

-

-· 

Feiteli.ike · 

toestand. 

25* 
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III. dat, in alle andere opzichten, het schip 
beantwoordt aan de eischen van het bedoelde 
Verdrag, voor zoover deze eischen er op van 
toepassing zijn. 

Dit certificaat is afgegeven ender verantwoor. 
delijkheid van de Regeering van . . . . . . , 
en is geldig tot den . . . . . · . . . 

De ondergeteekende(n) verklaart (verklaren) 
ten deze behoorlijk gemachtigd te zijn door de 
voornoemde Regeering. 

Uitgereikt te . . . . . . . , den . . . . . 
Ter oorkonde waarvan de. Gevolmachtigden 

hieronder hebben geteekend: 
Gedaan te Londen, den twintigsten Januari 

1914. 
VON KOERNER, enz. 

VERTALING VAN HET SLOTPROTOCOL. 

SLOTPR0TOCOL. 

Op het oogenblik, dat tot onderteekening 
wordt overgegaan van het Verdrag voor de 
beveiliging van menschenlevens op· zee, welke 
heden is gesloten, zijn de onderteekenende Ge
volmachtigden overeengekomen hetgeen volgt : 

I. De reizen, bedoeld in artikel 2 van dit 
Verdrag omvatten oak de reizen, welke gemaakt 
warden tusschen eene haven, gelegen •binuen. 

· eene Kolonie, eene Bezitting of een Protecto. 
raat, waar het Verdrag in werking is, en eene 
haven, gelegen buiten dit land, en omgekeerd. 

II. Wat de ratificatie van dit Verdrag betreft 
wordt een bijzonder uitstel verleend aan de 
Deensche· Regeering, dat het recht zal hebben 
het Verdrag te ratificeeren tot den eersten 
April 1915. 

III. Dit Verdrag zal niet van toepassing 
zijn op schepen, ingeschreven of thuis behooren
de in eene Kolonie, eene Bezitting of een Pro. 
tectoraat, waar het Verdrag niet in werking is. 

Ter. oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit Slotprotocol hebben opgesteld, hetwelk 
dezelfde kracht en dezelfde waarde heeft also£ 
zijne bepalingen waren opgenomen in den tekst 
zelf van het Verd.rag, waarop het betrekking 
heeft, en hebben het in een exemplaar,geteekend, 
dat zal blijven nedergelegd in de arc4ieven van 
de Brits_che Regeering en waarvan een afschrift 
zal warden uitgereikt aan elke partij. 

Gedaan te Landen den twintigsten· J anuari 
1914. 

VON KOERNER, enz. 

De Conferentie spreekt den wensch uit, dat : 
Voor zooveel betreft de veiligheid van de 

Scheepvaart : 

1. Aanbevolen wordt aan de Regeering van 
de Vereenigde Staten en aan de' Directeuren 
van de Maatschappij van het Kanaal van Suez 
om te Colon, te Panama en te Suez om de vier 
uren. een bericht uit te ge"l'."en betreffende den 
barometerstand met de noodige correcties voor 
de temperatuur en de hoogte boven · den 
zeespiegel. 

2. De aandacht ·van de Regeeringen, welke 
de regels hebben erkend, welke zijn vastgesteld 
ten einde aanvaringen op zee te voorkomen, 
wordt gevestigd op de noodzakelijkheid om 
deze te herzien, inzonderheid voor zooveel 
betreft: 

1. de lichten van zeilschepen ; 
2. de seinen bestemd om de richting van een 

·schip in den mist aan te geven ; 
3. de regels, betrekking hebbende op oor

logsschepen, welke zonder lichten varen ; 
4. _ de vaart in de nabijheid van oorlogs-

schepen; , ·.. · -

5. de regels, betrekking hebbende op onder
zeebooten ; · 

6. de aanpassing van lichten en geluidseinen 
aan de afmetingen en de snelheid van moderne 
schepen. · 

3. De belanghebbende administratien voort
gaan er voor te zorgen, dat ·de kracht van de 
lichten en van de geluidseinen, aan boord van 
schepen, ten volle beantwoorden aan de eischen 
van het internationale Reglement, dat ten doel 
heeft aanvaringen op zee te voorkomen. 

4. Met het oog op de verschillen in de practijk 
en in de meeningen, welke in de onderscheidene 
landen bestaan, het vraagstuk van de aanvaar
ding van een uniform· stelsel voor het roer
commandci bestudeerd worde ·tegelijk met de 
herziening van het internationale Reglement, 
dat ten doer heeft aanvaringen op .zee te 
voorkomen. 

5. In de streken, waar mist veelvuldig voor
komi;, alle buitenlichtschepen, vastgelegd op 
belangrijke punten, voorzien zullen worden 
van onderwater-kloksignalen. 

6. Elk schip, omschreven in artikel 2 van 
dit Verdrag, indien het van groote afmetingen 
is, voorzien zal worden ·van ·zoiiklichteh ten 
gebruike bij reddingen en in andere dringende 
gevallen. 

7. Er geene kijkers zullen worden gegeven 
aan de uitkijken. 

8. Men algem',)en toepassing zal geven aan 
de.gebruikelijke proeven om·de gezichtsscherpte 
en het kleurenonderscheidingsvermogen van 
officieren en· uitkijken te onderzoeken. 

9. De vraag, of haven. en geJ;ij-seinen gelijk. 
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vormig kunnen worden gemaakt, door de ver
schillende --.- <Regeeringen < in overweging < zal 
worden genoll!.en .. 

10. De Regeeringen van de Hooge verdrag
sluitende Partijen de vraag onder de oogen 
zullen zien, of zij bij de scheepvaart-maatschap
pijen en reeders invloed zullen kunnen uitoefe
nen om te verkrijgen, dat de schepen, welke den 
Noord-Atlantischen Oceaan oversteken, niet 
over< de ba~ken van New-Found.land zullen 
varen< gedurende het drukke seizoen van de 
visscherij. < 
_ Ji. De internationale diensten, bedoeld in 
de artikelen 6 en 7 van het Verdrag, indien 
mogelijk, z66 tijdig worden ingericht, dat zij 
in de jaren 1914 en 1915 werken. 

12. De internationale Conferentie betreffende 
de laadlijn, welke de Britsche Regeering zich 
voorstelt bijeen te roepen, zoodra de noodige 
voorbereidende studies voltooid zullen zijn, zoo 
mogelijk eveneens zal behandelen de houtdek
Iadingen. 

V oor zooveel betre ft de radiotelegrafie : 
13. De Regeeringen van de verdragsluitende 

Staten de noodige stappen doen bij de interna
tionale meteorologische Commissie, opdat deze 
de uitbreiding van het aantal stations, welke 
meteorologische seinen aan schepen in zee 
kunnen zenden, en de meest geschikte plaatsing 
van deze stations, in overweging neme. 

14. Overeenkomstig de wenschen van de in
ternationale Tijdconferentie in 1912 te Parijs 
gehouden: 

1. Een radiotelegrafische dienst voor de 
meteorologie ingericht worde in overeenstein
ming met de bepalingen van-artikel 4-5 van het 
Reglement, gevoegd bij het radiotelegrafische 
iV erdrag van Landen ; · 

2. De zeilschepen en de stoomschepen, welke 
lange reizen maken, voorzien zullen < warden 
van eene installatie, welke het him< mogelijk 
maakt de tijdseinen en meteorologische seinen 
te ontvangen. 

15. De aandacht van de Regeeringen van de 
verdragslultende Staten worde gevestigd op het 
belang, dater aan zou zijn verbonden, indien zij 
pogingen ;i,anwendden om de termijnen van in 
werking ,treding, bedoeld in artikel 38 van dit 
Verdrag, voor de installatie van de toestellen 
voor radiotelegrafie en voor de indienstneming 

· van telegrafisten op de schepen van de eerste 
en de tweede categorieen, <evenals de termijnen, 
bedoeld in hetzelfde artikel, voor de insta:tlatie 
van <de genoemde to<estellen, de indienstneming 
van telegrafisten en de inrichting van een 
voortdurenden luisterdienst aan board van ·de 

: ; .f 

schepen vaii ae tweede en van de derde catego
rieen, te verkorten. 

Voor zooveel betreft de reddingmiddelen : 
)6. De aandacht ·van elk der Regeeringen 

van de verdragsluitende Staten worde ge
vestigd op het belang, dat er aan zou zijn ver
bonden; indien< verzekerd kon worden, dat zoo 
spoedig mogelijk de maatregelen zouden warden 
toegepast, welke in het Verdrag zijn vermeld 
betreffende de behandeling van en de oeferiingen 
met booten en de oefeningen met brandblusch
middelen, alsmede de maatregelen tot voor
koming, ontdekking en blussching van brand. 

Ter oorkonde waarvan de Gev:olmachtigden 
hebben besloten, dat de bovenvernielde wen
schen zouden warden gehecht aan het Slot
protocol, opdat ermede zou ,vorden gehandeld 
naar redelijkheid. 

Gedaan te Londen den twintigsten Januari 
1914. 

VON KOERNER, enz. 

1 Juli 1915. BESLUIT, houdende beslissing 
dat aanstellingen met periodieke aftreding 
en herbenoeming in den zin der Pensioen
wet voor de gemeente-ambtenaren l\Jl3, als 
vaste aanstelli ngen zijn aan te merken, ook 
dan wannecr de periodieke aftreding nict 
bij wet of verordening' is geregeld, maar 
de gemeenteraad, die daartoe <bevoegd is, 
een door hem zelven daarvoor aangenomen 
regel volgt. 

WIJ WILHELMINA, :rn7.. 

Beschikkendc op de aanvrage om pensioen 
van J. HANNIK te Rotterdam, laatstelijk onder
wijzer. aan de vormschool tot opleiding van 
onderwijzeressen aldaar; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 6 Maart 1915, 
La.G.n°.l; 

Den Raad van< State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoorci, advies van 
!l ,I uni 1915, no. 10!; 

Op de voordracht van <Onzen 'Minister van 
Financien van 23 Juni 1916, n°. 121, afd. Pen
sioenen; 

Overwegende : dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn bovengemeld ad
vies Ons in ove!weging heeft gegeven op de · 
aanvrage afwijzend te beschikken, daarbij aan
voerende, dat de belanghebbende bij besluit -
van Burgemeester en Wethouders van Rotter
dam· van 7 October 1913 met in gang van 1 Ja
nuari 1914 eervol is ontslagen; dat zijn dienst
tijd bedoeld in art. 15a der Pensioenwet voor 
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de gemeente-ambtenaren 1913 van 3 maanden 
vereenigd met den overigen,.volgens artikel 15b 
dier wet in aanmerking komenden, dienst van 
6, jaren, ·3 maanden en 15 dagen, een tijdv_ak 
uitmaakt van slechts 6 jaren, 6 maanden_"en 15. 
dagen_; dat hij, geboren 1 September 1851, bij· 
ontslag~ eerst den leeftijd van 62 jai'eri had be
reikt; dat 'hij uit hoofde van ziekten of ge-~ 
breken voor de verdere waarneming van zijne: 
betrekking ongeschikt is, welke ongeschiktheid 
is aang~nomen op grond van de geregistreerde 
verklaring der. geneeskundigen A. F. SoER en 
B. C. v AN DER NAGEL, benoemd door den 
Burgemeester van• Rotterdam ; dat, aangezien 
niet is gebleken dat gemelde ziekten of ge
breken het gevolg zijn van eene der oorzaken 
bedoeld in art. 13· der wet, den Pensioenraad 
van oordeel is, dat de bel_anghebbende aan geen 
enkele bepaling der wet aanspraak op -pensioen . 
kan ontleenen; 

dat, nadat het advics van den Pensioenraad 
in afschrift aan den bel_al)ghebbende was mede
gedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen ge
geven dat daarover het gevoelen Il).ocht worden 
ingewonnen van de Afdeeling van den Raad 

. van State voor de Geschillen van Bestuur, 
daarbij aanvoerende, dat hij meent dat bij de 
be.rekening van zijn pensioen niet slechts de 
diensttijd na 16 Juni 1907, doch ook die van 
16 Juni 1893 tot 16 Juni 1907 in aanmerking 
kan komen; dat hij zoowel v66r als na 16 J uni 
1907 telkens voor den tijd van een jaar werd 
benoemd en dat, indien de dienst~ijd n:\ 16 Juni 
1907 als definitieve diensttijd moet worden aan
gemerkt, zulks ook het geval moet zijn met den 
diensttijd v66r 16.Juni 1907; dat namelijk blij
kens de gedrukte stukken van den gemeente
raad v;m Rotterdam van 1907 (volgno. 26 van 
1907) in de wijze van benoeming van de onder
wijze·rs aan de vormschool tot opleiding van 
onderwijzers en onderwijzeressen· slech ts deze 
wijziging is gebracht, dat die benoeming voort
aan door Burgemeester en W ethouder~ in plaats 
van door den Gemeenteraad zou geschieden,.en 
d_at. in de benoeming van jaar tot jaar zakeiiJk 
niet de· minste' wijzigirig is gebracht; dat de 
uitdrukkelijke vastlegging in de desbetreffende 
v.erordening, welke vastlegging voorheen on
noodig werd ·geacht, omdat toch de benoeming 
bij. den gemeenteraad berustte, slechts een nood
zakeljjk gevolg was van het voorstel om voort
aan. de benoemiog door Bm:gemeester en Wet
h.ouders te.doen geschieden; dat het laatste lid 
vah ar.t. 6 der verordening voor de vormschool 
tot-opleiding van onderwijzeressen van·1880 wel 
niet anders kon bedoelen dan dat de benoe-

ming van jaar tot jaar geschiedt, ;ZOoals _dan. 
ook·uit bovengenoemde stukken blijkt; 

Overwegende, dat de voorstelling van den 
belanghebbende aangaande het karakter zijner 
aanstellingen v66r 1907 bevestigd wordt zoowel 
door de akten van aanstelling als dooi, het hier-_ 
onder vermelde schrijven van Burgemeester en 
Wethouders van Rotterd.am; 

dat, immers J. HANNIK, laatstelijk·o_nder
wijzer aan de vo.rmschool tot 9pleid_iffg van
onderwijzeressen te Rotterdam, bij besluit van 
den raad der gemeente Rotterdam van 15 Juni 
1893 voor den duur van den toen loopel).den 
cursus· tot onderwijzer aan die vo:mschool be~ 
noemd en sedert dien tijd -tot en met 31 De
cember 1913 teJkens herbenoemd is, en mits-· 
dien onafgebroken , in vasten dienst der. ge- · 
meente is geweest; 
. dat -blijkens schrijven van Burgemeester en 

Wethouders van Rotterdam van 8 Februari 
1915, n°. 18 P. het v66r 1907 usance was dat de 
benoeming der onderwijzers aan bedoelde school 
door den gemeenteraad telkens voor €en ~aar 
geschiedde en ·ook later ingevolge artikel S cl.er 
v:erordening van 30 Mei 1907 ( Gmneenteblad 
n°. 25) voor de bedoe_lde vormschool de onder
wijzers . telkens voor den tijd van een jaar door 
Burgemeester en Wethouders warden benoemd; 
·· dat nit een en antler moet worden afgeleid 

dat een herbenoeming van .,J. HA:NNIK; zoo 
daartegen geene. bezwaren moc,hten-rijz.en,. van 
den .aanvang af in de bedoeling lag ; 

dat derhalve J. HANNIK gedurende-het tijd
perk van 16 Juni 1893 tot en m(\t 31 December 
1113 dienst heeft gedaan als onderwijzer aan 
de vormschool krachtens aansteUingen met 
p~riodieke aftreding en herbenoeming; 

ldat die aanstellingen in den zin der, wet als 
vaste aanstellingen zijn aan te merken en daar
te1gen niet afdoet, dat de periodieke aftreding· 
v66r· 1907 niet bij de wet. of verordening was 
g1regeld, maar de ·raad, die daartoe.,b.evoegd 
was, een door hem zelven aang«;inomen regel 
volgde; 
: da t derhal ve ook de dienstjaren van J. HANNIK 
van 16 J uni 1893 tot 16 Juni 1907 bij de l;>ereke
nipg van zijn pensioen in aanmerking moeten 
word.en gehomen en- verinits zijn diensttijd een 
tijdvak uitmaakt van.20 jaren, 6 maand_en en 15 
dagen, hem·een pensioen toekomt vanf257.-; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente- · 
am btenaren •. 1913 ; . 
· Hebben goedgevonden en verstaa:ri·: · 

aan J. HANNIK .te Rotterdam, laatstelijk 
onderwijzer • aan de Vormschool tot. opleiding 
Vf\n onderwijzeressen aldaar; met ingang van 
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1/J iniiarl 19U ean perisioeii te verleeiien van: 
f .257.:.C:: ~s "jaars. _: ·· .. , . . .. · 

·. Onze··Minister van· Financliin ·'is· belast eiiz. 
·:·.,,c ·--~:(W.V. n:B. A.f~~ 

1 Juli 1915. MrssiVE van den Minister van 
· Ffoanc,ien aan de burgemeesters ·betref
fende gerieeskundige v:erklaringeh. in/ ver

. ,.b!lnd ~et p_ensioenaanvragen. _. -. 
~ Ik he!? 'deiee.r p te -verzoeken, wanneer d??~ 

U dokto.~e.ri:::W?I:d~n, benoemd teµ· einde een 
onderzoek ,in. te. stellen na_ar den gezondbeids~ 
to_estand vari pensioenaanvragende 9.11).htenaren, 
lii.f de ··uitreiking_ van een,·formulier~geneeskmi-• 
dige verklaring,_ tev.~ns ·.daarbij te. voegen een 
exemplaar van_ de. hierne~e~sgaand:e stro.oken., 

. De· Minister va;,, Financii!~. TREUB. 

Beschouwingen over het 'o'oriakelijk ve~band 
bed~eld i; artikel ii ~an d~ifurgerlijke Pen
sioenwet (artikel 5. van de Pvnsioenwet voor 
de· Gemeenteantbien~ren °1913)".' ·. 

Watmeer de belangbebbende beweert, dat ·de 
ziekte ·9:i,' bet gebrek,'die of dat zijne (hare) ~n
gescbiktbeid voor liet verder waarnemen ·van 
zijrie (ba;e) betrekking heeft ve;oorzaitkt, bet 
gevolg is, betzij van tegei:J. nem (haar) 'in dEi. 
uitoefening van zijri. (haren) dien~t. ~f ter zakA 
van_ die tiitoefening 'gepleegde ·gewelddadig-_' 
beden, hetzij van anclere·bijzond·ere omstiindig
beden,; die· ~ich bij :de u_itoef~ning van' ciEJn 
diensi iiiet door. zijne· (hare) ·schuld of.onvoor'. 
:,;icbtigbeid bebben vocirged.aan,voegen a.~·bee:' 
ren geneeskundigeii' aaii · hmi attest jo~· eene 
verklaring orrifrent bet' al dan niet bestaim van 
oorzakelijk verband ttiss~hen· de: d~or' bel~ng'. 
he bberrde. opgegeveri 1oorzak~n. en . de zi~kte' of 
het gebrek. Zij vern1eldeii daarin de medische 
gron'den, waarop liup. gevoelen berust .... , . 

meesters in Uw ge~est; "oi1der· \nededeeliiig 
van, het bovenstaande, nafuens mij uit te··noo-' 
digen, schewtoe te zien·, dat de rijli:sdnderstaria: 
alleeri aan de werkelijke vlucbtelingen ten 'gefede 

. kome, en-- niet ·aan · hen·; die loonenden• arb~id
moedwillig -hebben neergelegd. ·. · · 
·' De 'bovenbedcielde-feit'en schijneii in·de'faa_tste 
maiuiden te zijn'voorgekorrien. · Oriderzoek vim 
de' ondersteunden 'die ·zich in dien tijd bebbeii 
aangemBld, en van nieuwe gevalleh. z"al dus 
v'dor bet beoogde doe! toereikend' zijn•: · .' · 
· In het t,iteiste geval; wanneer ter voorkoriiing 
van {lrger, bulp aan dergelijke pseudo-vlticbte
lingeh .: moeFworden · geboden, ·kunrieil · zij ·met 
tnijifo. machtigihg,worden- opgezonden naar een 
vlucbtoofd.- ·. · ·\w.' v. n: .B_- :A:; 

2 Juli 1915. BEsr.ui•r; ;boudende ·bekel)di'ha
kil)g . van· (len tekst d!Jr Yeiligbeidswet. s. 304, . . . .. -

WIJ. WILHELMINA, ENZ, 

· ·Op . de voordracbt van· Onzen Miriiste~ van 
Landoouw, Nijverbeid' en ·Handel van 30 Juni 
19i6,-n°. 1233,· afdeeling Arbeid; ,· - . 

Gel~t op artikei :xVIU der wet -van 19 J urii· 
1915 (Btadtablad 11°. ·281); . . ... 

Hebben goedge~ond.en en verstaan: .. 
den tekst der Veiligheidswet, zooals deze'. i_s 

,gewijzigd bfj de.wetten van 1 Juli'l909 (Stda'ts-
6lad -n•.' 245) en van, 19 J uni 1915" (StaatsWJJJ. 
n°.'281), ·overe~nkotnstig bet bep·aalde in artikeL 

: XVIII v'an laatstgenoemde' wet algemeen be-. 
kend'te maken door bijvoeging van 'cllen tekst 
in zijn geheel bij dit be~ld-it: '' · 
. Onze 'Minister van 'Laridbouw,-Ni.fv:erbeid _en: . 

• Handel: is belast· met:de ·.'uitvoering vari' dit 
besluit, da:t in het ·staatsblad zal worden ge'-
plaatst:'' ;, ' -

. 's~Gravenhage,'•den 2deri Juli' 1915;_ 
. . WIUHELMINA:; 

!'Juli 1915,: Missrv:ia: ·van• den· Minister van: Di/Miii.: van Landbouio; Nijverneid::·en Handel, . 
·Binnenlandscbe. Zaken a:an de ©omnifssa: · . ··:PosTii:dM'A:, -,n _, 
rissen der Koningin in de pro:v-111:cien•. be- ··',lUitgeg.:13 Jiili-1915.): 
treffende ·oriderstand aan vlucbteiingen. · . . '' - . . ' 

.Na'ar mij· wordt medegedeeld is ·het voorge
korrien,·'dat: Belgiscne· arbeiders, _ die hier te· 
lan:de iri' ri9ri:rralen loondienst 'waren:, met ver
brelting vaii>b1m·contract den itrb~id neerlegden 
en:zich in e·en•andere ·gemeente·a1s·vfochteling' 
voor onderstand aanrneldderi. -Het is mij iiiet 
bekend, of in derg'elfjke· gevallen cin·d_erstahd' 
voof- -rijWsrekening werd gegeven;·· .ina°::ir vast 
scbijnt· te· stililn( dat' :onderstand is verlelind.
Vuor · zo:over-:partic~1lieren· dit · doen, kari daar:· 
tegen ;o ~ijneriijds geen : maatregel ', word en' ge•' 
nomen; inaar ik: ·verzoek-- U H.E:G: 'den burge: 

· TEKST DER'V)l]ILIGHEIDS W-ET. ·· 

§ ·1. Inleide,nde, b;:ling:, -.. 

Art'. f:' Onder' :fab~ieken-:·~n · werkplaat~en 
verst'~a1i deie ~et : · · · . , 

··10, . all~ ·zoowe!' o~en. als :besl6ten ruimteri,' 
waar in -of :voor eeiiig ·bedrijf· pleeg't gewerkt· 
te,:worden aan 'het v'erva:ardigeri, -vei-andet'en, 

. bei:stelf~ii:_: versiereil,: afwerkeri of· oj) 'aiidere 
wi}ze · tot verkoop of g~brrtik gescliikt :maken 
van: voorwerperi: of . stoff~ii, oI ·waar :iri of-voor 
eenig' . bedrijf voorwerpen· of: --stoffen: .eene 
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qaartoe strekkende bewerking.plegen te onder-- iuidt dit ongunstig, dan worden de redenen 
gaan ; een er: ander voor zoover. aldaar: een · rhedegedeeld, waarop het oordeel steunt, 
krac!J.twerktuig of een oven wordt gebezigd I Aan de beoordeeling wordt een exemplaar 
of vijf of meer-personen l)legen .te verblijven. Jehecht van de in artikel 3 bedoelde stukken, 
, Danr,. waar de werkzaamheden ten behoeve door het districtshoofd --der nrbeidsinspeqtie 
van eenzelfde bedrijf .warden verricht· in af- iewaarmerkt. 
zonderlijke, · doch met elknnder in gemeenschap i 
staande ruimten, warden de afzonderlijke I § 3. Maatregelen tot beveiliging. 

ruimten geacht een onafgoscheiden geheel uit I 6. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
te maken; kunnen voorschriften warden gegeven, hetzij 

2°. besloten ruimten, waar in of voor eenig in het algemeen ten opzichte van alle fabrieken 
bedrijf vlas pleegt te warden gebraakt of ge- ifo werkplaatsen, hetzij in het bijzonder ten 
zwingeld ;- · c;,pzichte van sommige bepaalde fabrieken en 

3°. electrische centraalstations en electrische werkplaatsen, ten aanzien van : 
onderstations, voor zoover aldaar in of voor ··a. de hoogte van de werklokalen en de vrije 
eenig bedrijf .e]ectrische ene1·gie wordt opge- luchtruini.te voor elken· arbeider in verband 
wekt, getransformeerd-of bewaard; met· die hoogte ; 

4°. bemalingsinrichtingen. , b. de verlichting 

§ 2. Van het oprichten van fabriekel}, en 
werkplaatsen. . 

2. Hij die eene-fabriek of werkplaats wenscht 
op te rich ten of uit.te breiden, is bevoegd vooraf 

. het bouwplan.aan de beoordeeling van het dis
trictshoofd der arbeidsinspectie te onderwerpen. 

3. Bij het verzoek om beoordeeling warden 
overgelegd : 

1°. eene · nauwkeurige. beschrijving in twee
voud• van de plaats waar de fabriek of·werk
plaats zal warden opgericht, eene opgave in 
tweevoud van hetgeen daarin zal warden ver
richt of vervaardigd,. benevens. van de drijf
kracht, die daarbij zal worden aangewend; 

2°. eene plattegrond-teekening in ·tweevoud· 
op eene schaal van ten minste een ·op honderd, 

• aanduidende de uit- en inwendige inrichting 
der fab~iek: of werkplaats ; 

3°. eene nauwkeurige beschrijving in twee-
voud van -de wijze waarop de aanvrager zich 
voorst.e_lt te voldoen aan de voorschriften, ge
geven krachtens artikel 6, voor zooveel noodig 
toegelicht door, eveneens in tweevoud over te 
leggen, doorsneden en opstanden up eene schaal 
van ten minste een op honderd. 

Het districtshoofd der arbeidsinspectie bericht 
de ontvangst dezer stukken bij gedagteekend 
en onderteekend schrijven. 

4. Het districtshoofd der arbeidsinspectie 
is bevoegd van den aanvrager alle inlichtingen 
te vragen, die hij behoeft tot eene j uiste be
oordeeling van de overgelegde stukken. 

5. Binnen eene maand .na de dagteekening_ 
van het bewijs van ontvangst bedoeld in arti
kel 3, deelt het districtshoofd der arbeidsin
spectie schriftelijk zijn oordeel over de over-. 
gelegde stukken aan den aanvrager med,e. 

1• c. het voorkomen van brand en van onge
vallen bij bra~d; 

1 ·d. kleedkamers, kleederbergplllatsen en schaft
lpkalen; 

e. de privaten. 
Voor fabrieken \)n werkplaatsen, zoomede 

voor gedeelten van fabrieken en werkplaatsen, 
in werking gebracht v66r het in werking treden 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedocld in het eerste lid, ·kuunen minder 
strenge voorschriften warden gegoven dan voor 
fabrieken en werkplaatsen of gedeelten daar
van, in werking gebracht na dat tijdstip. 

Het hoofd of de bestuurder zorgt, dat zijne 
fabriek of werkplaats voldoet aan de krachtens 
dit artikel gegeven voorschriften. 
; 7. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
~ordt, hetzij in het algemeen ten opzichte van 
alle fabrieken en werkplaatsen, hetzij in het 
bijzonder ten opzichte van sommige .bepaalde .. , 
fabrieken en werkl)laatsen, voorgeschreven, 
rat door het hoofd of den bestuurder, met 
inachtneming van de eischen, door het districts
hoofd der.arbeidsinspectie gesteld, moet warden 
aangewend: 

a. tot het bevorderen van zindelijkheid; 
· b. tot het bevorderen van eene dragelijke 
temperatuur. en van voldoende luchtverver
sching zonder hinderlijken tocht; 

c. tot het tegengaan van het ontstaan of de 
verspreiding of tot het verwijderen van scha
delijlrn of· hindcrlijke dampen · of gassen _·of 
van stof; 

d. tot het voorkomen .van ongevallen door 
werktuigen, werktuigdeelen, drijfwerken, ver
voermiddelen, gereedschappen, electrische ge
leidingen of toestellen, ·door vallen, door val
~ende voorwerpen, vaste, vloeibare of gasvor-
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mige.•,stoff"n', die· bijtend·of ontplofl:iaar zijn of 
ee_ne hooge, tem·peratuur. hebben ; .. · 

edot ,hetverschaffen van hulp bij qngevallen; 
f; . tot het, verschaffen·, van gelegenheid tot 

ontvluchting. bij brand;· 
· g. tot het" voorkomen van vergfftiging, be

smetting of .b.eroepsziekten .. 
Eischen;· als in' Ji.et vorig0 lid, bedoeld, wor

de11 door de districtshoofden der arbeidsinspec
tie· niet gesteld: dan·-krachtens den,algemeen:en 
maatregel van besiuur, uitgevaardigd ingiivolge 
dat-lid; zij betreffen de wijze ·van uityoering 

· in een: _bepaald geval·van daarin vervatte .yoor-· 
schriften. · · 

·De algemeene maatregel 'van· bestuur bepaalt 
.teven:s-·· in welke gevallen door het districts
hoofd der ·arbeidsinspectie eischen gesteld· 
,kun·neri worden·: 
, 1°. ten aanzien• van den tijd~gedurende wel,: 

-ken· .. personen mggen vertoeven in ruimten, 
waar hooge of. !age_ temperaturen, schadelijke 
dampen; gassen· of stof voorkomen of waar. 
gevaar voor ·vergiftiging bestaat; 

2°: ten aanzien van het verstrekken van.geed 
drinkbaar water. 

Bi} een eisch, als in het eerste :of. het derde 
lid~·van dit-.artikel bedoeld, wordt een termijn 
bepaald, binnen · welken .er aan behoort te zijn: 
voldaan: De eisch .· .wordt schriftelijk en·. ge
dagteekend .medegedeeld en daarbij wordt .ver-. 
meld tot 'uitvoering van welk voorschrift van 
den .. algemeenen maatregel van bestuur· •hij 
strekt, 
· 8. Het hoofd. :of de · bestuurder· van· eene. 

fabriek of .werkplaats · is verplicht op last van 
het·districtshoofd der arbeidsinspectie, op door 
dezen. aan te wijzen plaatsen en z66, dat het 
.v;por een: ieder duidelijli leesbaar zij, een door 
dien ambtenaar, opgemaakt mi door .. hem en 
hat. hoofd of. den bestuutder der fabriek _of 
werkplaats onderteekend reglement. op te-han,; 
gen" en :opgehangeii ,te houdeli ,-bevattende ·het-: 
geen door de in de fabriek of werkplaats verblij
vende personen beho~rt ·te worden nagekomen 
in het .belang van hen zelven of -van anderen. 
· Jiet hoofd of·de bestuurder van eene fabriek 

of werkplaats zorgt, dat een ·afschrift ·of afdruk 
van •zoodanig_ reglement worde ·uitgereikt · aail 
erken .vasten:'arbeider in zijne,fabriek·of·werk
pla;its;,binne_n acht.dagen na de·onderteekening, 
en aan alle riieuwe vaste arbeiders v66r-of bij
·het begin· .hU:nner. werkzaamheden. 

.. ; :· . _. °ji: 4, .fqe£i~ht. 
- -9. Be ,ainbtenaren,c- bedoeld ·fa artikel ·I 7 der 
Arbeidswet 1911 ,(Staatsblad n°. 319), zijn· be-" 

last met de ban:dhaving,·.van deze' -wet' en ;met 
de medewerking · aan de. uitvdering ervan ... , , 

10. De· hoofde_n·,-eJ1.;bestuurders ·van fabrie,· 
ken en werkplaatsen .en.d_e.daariniverblijvenue• 
personen zijn ··verplicht. aan aen bevoegden. 
ambtenaar· de verlangde inlicbtingrn ,te geven·. 
omtrent zaken en feiten,:dii,nale'ving .van deze 
wet be.treffende. 

.Het; hoofd of de bestuurder·van eene fabriek 
of werkplaats is verplicht, met inachtn·eming. 

. van de door· het -districtshoofd ·der arbeids
inspectie gegeven aanwijzingen, telkens wan
neer deze zulks ·noodig · oordeelt, ·gelegenheid · 
te geven, om de'·door··het· districtshoofd a:in
gewezen, in de fabriek-of werkplaats ~erkianie 
personen btiiten tegenwoordigbeid van derden 
geneeskundig te- doen oriderzoeken: do·or eefr 
geneeskundig ambtenaar der ·arbeidsinspectie 
of .door ·een antler.en geneeskundige, die is 
aangewezen door of riafilens .den Minister, met 
de uit:voering. van deze wet belast. 

·11'. · Het· -hoofd of, de besttiurcier van ·eene. 
inrichting, ·waarin eenige tak van fabrieks- of 
handwerksnijverheid · wordt uitg;oefend: is 
verplicht van elk in zijne ·ondernemi_ng ·aan 
een persoon ov:erkom!)n ongeval; ten. gevolge 
waarvan deze ianger dan tweemaal vie'r en 
twintig uren tot •het verrichten van zijn ge~ 
wonen arbeid ongeschikt is, schriftelijk kennis 
te. geven aan. den burge_mees·t!)r der -gemeente, 
waar het ongeval plaats. had.:. · . 

De kennisgeving wordt iiigezonden binnen 
vier en. twintig uren, nadat de, verplichting 
tot kennisgeving .is_- onts\aan, _en· in een vorm, 
welke wordt vastgesteld door Onzen Minister, 
met de· uitvoering van deze wet belast. . : 
. De- verplichting tot .. kennisgeviilg, ver.valt, 

. in:dien ingevolge aitil.~1 61 der Origevallenwet 
190L aangifte van het ongeval heeft plaats 
gehad. 

De. burgemeester zendt binnen-vier eii twiri
tig uren de· kennisgeving aan het districtshoofd 
der arbeidsinspectie. 
· De burgemeester stelt een onderzoek in naar 

de · o·oriaken. en gev.olgen ·van- bet ongeval en 
, deelt den uitslag daarvan rriede aan het districts,· 
hoofd der arbeidsinspectie. 

· 12. Indien- na een ongevaLhet in artik~l 63 der 
Ongevallenwet :1901 _bedoelde onderzoek is in:~!\' 
steld; deelt het bestuur der ,Rijksverzekerings
bank den hitslag daarv:an ten spoedigste.mede
aan .het :districtshoofd der arbeidsinspectie. 

Door Onzen: Minister, met·de. uitvoering van 
deze wet: ·belast, • .kunnen · gevallen worden -aan ·' 
g~wezen, waarin het bepaalde in het eerste 'lid 
:riiet van toepassing is. 



>13., Het· districtshoofd' der.arbeidsiilspectie 
is te .. allen· tijde ·bevoegd ter zake· van een on

·geval·, waarvan 'hem>ingevolge· 'eenig' wettelijk 
voorschrift :mededeeling• ·behoort -, te worden · 
ged:i.an, een onderzoek in' te stelle:ii; 
· 14. - Het hciofd · of de ·bestuurder van eene 
fabriek of werkplaats zendt 'binnen een_e maand 
na het tijdstip, waarop deze in werldng is ge
bra'cht of deze wet..daarop van toepassing ,is 
geworden,, aari deri burgemeester van de plaats, 
waar de. fabriek oi' werkplaats is gelegen; eene 
opgave: 
· · ·a. · van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend; 

_ b .. van de soort van.drijfkracht en het aan
tal krachtwerktuigen °die worden ·gebezigd ; 

c. van het :iantal der person en . die aldaar in 
den- regel zullen ·.verblijven; 

·a. voo'r het' geval, ·dat de ·fabriek ·o{ werks 
plaats behciort tot de inrichtingen, die ·gevaar, 
schade · of hinder kunnen veroorzaken en niet 
mogen worden opgericht ·zonder. vooraf ver
. kregen vergunning, van · het , ·gez:ig, dat" de 
vergun:iiing gaf tot het oprichten en van de 
dagteekening van het ·besluit, ·wa·arbij de ver
. gunning werd verleend. 

]'le vorm dezer opgav~ wordt door den Mr 
nister, met de uitvoering van '·deze wet-belast, 
vastgesteld. 
.:15 .. De burgemeester zendt de in het vorig 

artikel bedoelde- opgaven aan het districtshoofd 
der arbeidsinspectie, .. na daarvan a_anteekening 
te hebben-gehouden. 

§ 5. · Hooger beroep: • 
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19·, · 'Met- hechtenis ·van. ten· hoogite eene 
:ri:taand · of geldboete vari ten· hoogste · honderd 
gulden wordt gestraft: · - · · · · 

a .. overtreding van een der artikelen' 8, 10, 
11, lste en· 2de lid, en 14, lste -lid; · 
·'•b. oiertreding:.van:eene der ·bepalingen van 

eenen · alg'emeenen ma·atregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 6 of artikel 7 ; 

.. c. het niet voldoen ii.an ·een eisch, die is ge
steld krachtens eimen algemeenen_. maatregel 
van bestuur uitgevaardigd ingevcilge artikel 7. 

Indien tijdens het p~egen van het foit :nog 
geen twee::.jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeiing van · den schuldige 
wegens eene 6vertreding a:ls hiervoor sub a, 
b, of c genoemd, onherroepelijk is geworden, 
kunnen de ·strafferi ·worden verdubbeld. 

·20; -Met hechtenis- van ten hoogste drie 
maanden of. geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft het hoofd of 
de bestuurder van eene fabriek of werkplaats, 
die . eene· onjuiste opgave doet van het .in 
artikel 14 voorgeschrevene . 

• 21: Met het opspbren .van de bij deze wet 
strafbaar- gestelde feiteri · zijri, behalv.e. de bij 
artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen, belast de marechaussee, 
allc ambtenaren van Rijks- en gemeente-politie, 
alsmede. ae in artikel 9 bedoelde. ambtenaren. 

·Ten aanzien. van de inriohtingen, l:iedoeld 
bij artikel 24 der wet van 2 Juni 1875 (Staats
blad no.· 95), zijn riitsluitend met deze taak 
belast de districtshoofden der arbeidsinspectie 

16 . . HeAft het hoofd.of· de bestmirder van en de door den Minister van ·oorlog op grond 
eene fabriek of werkplaats bezwaai- tegen een , van het iweede lid· van gen9emd artikel. 24 
door het districtshoofd der arbeidsirispectie der wet van 2 J uni i875, (Staatsblad · n°. 95) 
gestelden eisch, dan kan hij daarvan binnim aangewezen ambten:iren, en oflicieren. 
veertien dagen na de dagteekening· vari den Het bepaalde in· het eerste lid van dit'arti
eisch in beroep .komen bij den Minister, met kel 'is niet· van t9epassing op· de Rijkswerk-
de uitvoering van deze .wet belast. plaatsen en sfabrieken.' Aldaar wordt voor de 

De :Minister beslist na oriderzoek. · toepassing der · wet het toezicht geregeld door 
·.Yan· de met redenen omkleede beslissing .' de hoofden der betroi,ken Dej.,artementen·van 
wordt. afSchrift gezonden aan het hoofd· of den 
bestuurder van de fabri~k of werkj:Jlaats. 

17. lngeval een eisch in beroep wcirdt· ge< 
wijzigd, .treedt · de gewijzigde eisch in 'de'. plaats 
van dien, waartegen 'beroep· werd ingesteld. • 

·1s. Voor het hoofd of·-den bestuurder, van-
- eene fabriek of. werkplaats --vloeit· geenerlei 
verplichting voort uit een gestelden--eisch;' zoo
Jang daartegen beroep ·kan worden ingesteld 
en· zoolang omtrent een ingesteld. beroep niet 
ui beslist. 

Algemeen Bestuur. 
22. De in .het e·erste lid vainirtikel 21 be-· 

doetae am:btenar'en hebben toegang tot alle 
plaatse:iJ, waar eenige ·tak van_ fabrieks- of 
handwerksnijverheid.: wordt 'uitgeoefend, met 
uitzondering van de Rijkswerkplaatsen en 
-fabrieken en de inrichtingen bedoeld in arti
kel · 24 der . wet van 2 Juni 1875 "(Staatsblad 
n°, 95), waartoe, behmidens _uit anderen hoofde 
aan anderen toekomende bevoegdheid, alleen 
toegang hebben de districtshoofden der arbeids
insj:Jectie .. 
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.De veld~ en boschwachters,·de beambteh der 
marechaussee, niet · zijnde hulpofficier van 
justitie, eh de ambtenaren van· Rijks- en.ge
meentepolitie beneden den rang van inspecteur 
der· Rijksveldwacht en van commissaris van 
politie behoeven daartoe, voor zoover hun de 
toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, een 
schriftelijken bijzonderen last van den burge
rri!)ester of van den kantonrechter. 

-26. Door of vanwege den Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast, kan voor fabrie
ken en werkplaatsen, .in werking gebracht v:66r 
of binnen het jaar.na het tijdstip van afkondigb;1g 
van eenen ingevolge artikel 6 uitgevaardigden 
algemeenen maatregel van bestuur, vrijstelling 
worden. verleend van de bij _zo_odanigen maat
regel van bestuur gestelde voorschriften ge
'durende een vo6r .elk geval te bepalen termijn. 

W ordt aan de in · artikel 21 bedoelde ambte- Deze termijn kan eenmaal worden verlengd, 
naren de toegang geweigerd, dan v:erschaffen · . De gezamenlijke duur der vrijstelling kan 
zij zich dien desnoods -met iproepihg. van· den ten• aanzien van het sub a, c, d of e genoemde 
sterken arm. 0den tijd van tien jaren en.ten aanzien van het · 

In plaatsen, in het · eerste lid bedoeld, 'die . sub b genoemde den .t1jd van drie jaren na 
tevens woningen zijn of alleen door eene woning · het in het. eerste . lid genoemde tijdstip niet 
toegankelijk zijn, treden zij tegen den wil van overscbrijde_n. 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van 27. Indien bijzondere omstandigheden van 
een schriftelijken bijzonderen last van den platttselijken aard in eene gemeente voorschrif
burgemeester of van den kantonrechter. Van ten betreffende het onderwerp, in deze wet 
dit binn~ntreden wordt. door hen proces-ver-- geregeld, nood1g maken, die niet bij algemee
baal opgemaakt en· binnen tweemaal vier en nen maatregel van bestuur zijn gegeven, kun-
twintig uren aan. dengene, in wiens wooing is nen deze voorschriften door den gemeenteraad 
binnengetreden, in afschrift medegedeeld. onder Onze goedkeuring worden vttstgesteld. 

23. De in artikel 21 bedoelde ambtenaren Artikel 161 der wet van 29 Juni 1851 (S/aats-
zijn verplicht tot geheimhoctding van hetgeen blad n°. 85) is op deze plaatselijke 'l'.erordeiiing 
hun in plaatsen, waar zij krachtens artikel 22 van toepassing: 
binnentreden, omtrent het daar uitgeoefend Deze. plaatselijke verordening w:ordt aJge_
wordend bedrijf is bekend geworden·, voor zoo- kondigd op de wi,ize, bedoeld in de artikelen 
ver_ het niet in strijd is met de bepalingen 172 en 173 van die wet, met· dien verstande, 
van deze of van eene andere wet. dat in het formulier v_an afkondiging. in plaats 

Hij, die opzettelijk de bij het vorige lid op- van de inzending aan en het ontvangstberieht 
gelegde · geheimhouding schendt; · wordt ge- van Gedeputeerde Staten, worden vermeld d_e 
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes dagteekening en bet nummer van het Konink
maanden. of geldboete van ten hoogste zes- lijk besluit, waarbij de verorderiing is -goed
honderd gulden, met of zonder ontzetting van gekeurd. 
het recht om ambten of bep.aalde ambten te 28. Deze wet is behoudens het bepaalde in 
bekleedei:J.. artikel 1, onder 2°, niet van toepassing op bet 

Hij, aan wiens schuld schending _ van die bedrijf van landbouw; voorts is zij ·oiet van 
geheimhouding te-wijten is, wordt gestraft inet toepassing op het bedrijf van tuinbouw,.bosc;h
hechtenis van. ten hoogste drie maanden of bouw of veehouderij, op het schippers• of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. visschersbedrijf, op 's Rijks opvoedingsgestich-

Geen vervolging heeft plaats ·daii op klaehte ten en werkinrichtingen . en gevangenissen, 
van het hoofd of den best.uU:rder van het be- noch op· werkzaamheden in militairen dienst 
drijf of de onderneming. verricht. Hetgeen in den vorigen yqlzin met 

24. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten betrekking _· tot de bedrijven van landbouw, 
worden beschouwd als overtredingen, behalve tuinbouw, bos_chbouw en veehouderij is bepaald, 
de feiten, strafbaar -gesteld bij het tweede en geldt evenwel in geen geval voor fabrieken, 
derde lid van artikel 23, die als misdrijven waarin voortbrengselen van _die_ bedrijven 
warden beschouwd. warden ve_rwerkt, zooals fabrieken van zuivel

§ 7. Overgangs- en slotb,palinqen. 

25 . . Bij een algemeenen maatregel van be
stuur,. als .bedoeld in artikel 6 of artikel. 7, 
kan worden bepaaid, dat de maatregel op een 
tijdstip :!l_a den twintigsten dag na de afkon
diging zal in w~rking: treden. 

prod_uu_te_n; 1c1ardappelmeel-, stroocarton-, beet
wortelsuiker-, cichorei- en conservenfabrieken, 
graanmalerij!)n, graan- en. zaadschoonderijen 
en' -zeefterijen.-

Deze,. wet brengt geene ·wijziging in de voor
schriften betreffende het Rijkstoezicht op 
stoo m toes tellen .. 
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29. Alie stukken, verzoekschriften en be-
scliikkingen ten gevolge van de artikelen 2 tot 
en met 5, 7, 8, 14, 16 en 26 opgemaakt, zijn 
vrij van het · recht van zegel en van ·de for
maliteit van registratie en worden kosteloos 
uitgereikt. 

30. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van .,veiligheidswet". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 304). 

I 
5 Juli 1915. BESLUIT, houdende nadere vast

stellin!;" van de beschrijvingen van de uni
formen van de Johanniter- en Malthezer-
orden alsmede vaststellin!\" van de beschrij
ving ·van de uniform van de Vereeniging 
het N ederlandsche Roode Kruis. S. 306. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van_ Onze Ministers van 

Oorlog en van Marine van 21 Juni 1915, 
VIde Afd., n°. 157 en van 30 Jani 1915, Bu-

Mij bekend, ·reari B, n°. 69; 
De Min. van Landbomv, Nijverheid en Handel, _ Gelet op het bepaalde in artikel 16 van het 

POSTHUMA. , -_Koninklijk Besluit van 29•1Maart 1913 (Staats-
1 blad n°.'-l13); ' 

5 Juli 1915. BEsLUIT, houdende verbod van' Gezien het Koninklijk Besluit van 7 Au-
uitvoer van alle sooi·ten ruw ijzm:. S. 305., gustus Hl14, n°. 63; 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van alle soorten, 
ruw ijzer te verbieden ; , 

_Gezien d'l wet van 3 Augus·tus l915 (Staats-
1 

blad no, 344); 
Op de- voordracht van Onze· Ministers van 

Oorlog, van Finaucien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 23 Juni 1915, Kabinet, 
Litt. T77 ; _ 

Den. Raad van State gehoord (advies van, 
28 J uni 1915, n°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 Juli 1915, Kabinet,, 

_ Litt. B13 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: 

•Eenig artikel. 

De uitvoer van alle soorten ruw ijzer is ver
boden van den dag der afkondiging van dit; 
Besluit. · · - · I 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijde!ijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan: 
ontheffing te doen verleenen. I 

Onze Ministers van Oorlog, Van Financien; 
en van Landbouw, Nijvorheid en Handel zijn,1 

ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats-I 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift. 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den Juli 1915. 
WIL.HELMIN A. 

De Minister van Oorlog, · BosB0OM. 
De Ministe,· van l!'inancien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, I{ijverheid en Handel.,, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 6 Juli 1915.) 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking .v.an het Koninklijk Besluit 

van 5 December 1913 (Staatsblad n°. 438), goed 
te keuren: 

De beschrijving van de velduniforrn van de 
Commanderij Nederland der Johanniter Orde, 
van de N ederlandsche Afdeeling der Ridders 
van Malta en van de Vereeniging het Neder
landsche Roode Kruis, onderscheidenlijk ver
meld in de Bijlagen A, B en C, behoorende 
bij dit Besluit. 

Onze Ministers van o·orlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit Besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en. waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan Onze Ministers van Kolohien en van Bin
nenlandsche Zaken, aan den Chef van Ons 
Militaire Ruis, alsmede aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 5den Juli 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosB00M. 
De Minister van Marine, J. J. RAMB0NNET. 

-( Uitgeg. 22 Juli 1915.) 

BIJLAGE A. 

Bchoort bij het Koninklijk besluit 
van 5 Juli 1915 (Staatsblad n°. 306). 

BESCHRIJVIN G van de velduniform van 
de Commendarij Nederland der Johanniter
Orde 

1. P~JT. 

De Johanniter Eereridders, die den rang 
van Kapitein hebben, dragen een pet van don
kergrijs lak~n ; ovaal ronden bodem, middellijn 
ongeveer 4 c.M. ·grooter dan die van den i-echt
opstaanden rand; hoogte van de pet ± 9 c.M., 
hoogte van den rand ± 5½ c.M.; vallende 
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kiep -in~t'"iuiiooorden'-rand eil ;stormband van 
verlakt r•ieder;'·· bni den rand een. band van 
scliai'l;kJ{ir6od faken .breed 4 c.M.; "dm-den, 
band'.bovei:! en beileden eene gouden hies; d_e 
bol · gebiesd µiet 'iaken vah ·dezelfde kleur als · 
dat van ··a.a pet';· de band aan· de voorzijde 
voorzien van een geborduurde gouden·Jauwer
·krans met· · kokarde; boven de kokarde een 
Johanniterkru!S'in zilver met gouden rana: ,· 

De- Johanniter Rechtsridders, die den rang 
van Hoofdofficier hebben, dragen bovendien 

· een gciuden bies om den bol van de. pet. 
De -Johanniter · Ridders, die _den rang· van 

Opperofficier hebben, dragen een pet van het
zelfde model, boveridien de benedenrand van 
den band bezet met geschrtlpt gouden bor
duursel: De··bovenkant v:an deTu.band, de bol 
• en de •vier ojistaande naden lioven den· band 
·voorzieh ·van eeIJ. goutlen,,bies. ·•!••· 

2. VELDJAS. 

:· Veldjas . van donkergrijs laken; een rij v:an 
5 niatvergulde platte. metalen knoopen; de 
kr:;iag; opstaande ter -hoogte van 3.a·6-c.M. 
eh verder omgeslagen, van deze!fde stof als 
de jas; op den kraag aan we!)rsziid_en _e~n p~t 
van scharlakenrood· laken met het Joharinite'r

-kmis; ·· op de ·borst twee·'buitenzakken· met 
idep; voorts twee bilitenzijzakken 'met klep; 
de m~uwen op de hand doorstikt ter hoqgt_e 
van 10 c.M:,; lengte der jas zoodanig, _dat de. 
onderkant van deze ongeveer overeensterilt 
met den oi;idel'.kant van d~ mouw biJ omlaag 
gestrekten arm; ·de jas niet gebiesd,· 

· De J ohanniter Eereridders, die den rang 
van Kapitein hebben, dragen op ·den luaag 
'a.arr weerszljden 3 zilveren sterren ~n. daar
achter een vierkant ,pat van-scharlakenr_ood 
'laken met het Johanniterkruis. 
··De Johannite~ R-echt;rid_ders, die den rang 
van Hoofdofficier'hebhen,.dragen op_den kr!lag 
aan weerszijden een -pat van goud met 1, 2:of 
3 zil verim sterren, naar _gelang zij den rang 
van. Majoor, Luitenant-Ko!on!l_l -of- )(olonel 
hebben en daarachter · een vierkan,t pat van 
seharl:iirnnroqd Jaken_met het.Jghanniterkruis. 
· De~ Jo]!anniter Ridders, die _den -rang van 

Opperofficier hebberr, dragen langs de- vooi
en ·boven2;ijde over-.o_ngeveer 5 c.M. lengte van 
den kr_aag een · geschulpt gouden borduurs!3J, 
iri den hoek •waarvan zijn geplaatst 'f.st()rreµ 
van. zil'ver . of 4 sterren; waarvan 2 .goq9-, en 
2 zilver, naar geiang zij Luitenant-GeneraaJ 
of 'GeneraaJ-Majoor· ·zijh, ·en' daarachter. · een 
;ierkant 1 pa( v·ari ·scharlakenrood Jaken Il')et 
liet Jo_hanhiterkruis. 

3 .. PANTAJ;,ONS: 

Lange pantafoni vsil' doiikergrijs lake·n, ·uiet 
gebiesd. · · .. 

Korte pantalon - (rijbroek)· van· donkergrijs 
laken, de spanning,naar verkiezing, niet ;reb,iesd. 

., " . . . ; ~ .• : . . ., - ·. , 

4. OVERJ.AS .. 

Overjas van donkergrijs lake~ of: donker
grijze waterdichte stof' ineti twee rijen, ·elk van 
zes matgele, platte metalen· knoopen; eim 
br'eede liggende kralfg. van dezeJfde stof als 

. _dejae; op · de:ii'·kraag aan :weerszijden een pat 
van- scharlakenrood laken met het Johanniter
'kruis; aim de ruirzijde twee ·sluitpatten; breed 
-6 c·.M:, van dezeJfde stof 'aJs de· jas, met twee 
matgele platte ll\etale11.knoopen•; mouwopsla
gen breed 12 c.M. ; de lengte der panden . 
ongeveer 1 ½ maaL de ·lengte der taille '(l). 
·Capuchon. De jas naar verkiezing gevoerd 
en zonder sabeJsplit; Jang achtersplit . 

:' De J ohannfter :Eereridders;· die ·den rang van 
· Kapitein hebben, dragen' . op elke punt ·van 
den kraag 3 ·zilveren sterren· en· daarachter 
een' vierkant pat ·van ·scharlakenrocid Jaken met 
het J ohaniiiterkrllis. · · · 

De Joha~niter Rechtsridders, 'die een rang 
-van Hoofdofficier: hebben, dragen i:>p"elke prt:i;it 
.van_den-kraag ·l; 2 of 3 zilvereil sterreri,-'naar 
gelang zij · den_·. rang van Majoor! Luitenant
KoJonel-<if. Kolo·nel hebben; 1:net e'en goud ge
·borduurde bies· ·Ja11g 8½- c:M., geplaatst. ter 
zijde van de sterreri en daarlfchter ·een vier
kant. pat van· scharlakenroi:id laken inet-het 
J ohanniterkruis. 

De J op.anniter Ridders/ die den fang van 
.Opperdfficier hebben, dragen op elke·purit van 
den kraag 4 zilveren of wel 2 gou_den en ·2 zil
veren sterren, naar geiang zij den rang van 
Luitenant-Generaal of GerieraaJ:Majoor· heb
ben, ~et _bies. van· geborduiird' gciuddraad.met 
geschulpten rand, Jang 9½ c.M~. ter zijde van 
de• sterren·geplaatst en daai-a-cliter-een vierkant 
·p1it' van scharlakenrciod'faken met ·het Johan
niterkruis. 

5. MANTEL. 

. , Mantel va:ri.'donkergriJs laken·of donkergrijze 
·,watiirdichte: ·stof ;· een :_breede ·liggende--kraag 
van de~eJfde stof ·als· de mantel ; op den kraag _ 

;aan: weerszijden een 'pat van,'scharlakenrood-

'c1) Ondiir, d~ lengte d~~ taille ~ordt versta~n 
·de· -afstan'd van· de - onderzijde van den slmt
haak ··van dim:kraag tot den ondersten uniform
_knoop,: geµieten-over de borst,, · 
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laken met ·het Johanniterkruis. De lengte van; zien van eene geborduurde gouden lauwerkrans 
den mantel zoodanig, dat te paard d~ knieen! met ·kokarde, boven de kokarde op den ·Op
gedekt -zijn-_tegen_ regen. - i · ~taanden: rand ·een Malthezerkruis van .zilver. 

Voor wat betr~ft de onderscheidingsteekenen i 2. VELDJ.A.s.· 
geldeu- dezelfde bepalingep als voor de. overjas. ! 

6
• SOHO.EISEL. 1 

• 'Veldjas van donkergrijs .lak~n; een rij van 
6-verguld metalen kn·oopen met wit Malthezer
kruis ; de kraag opstaande geheel belegd met 
goud en v~orzien van 1, 2 of 3 zilveren sterren 
naar gelang de rang van Majoor, Luitenant
:Kolonel of Kolonel wordt bekleed. Wanneer 
de rang van Generaal-Majoor of van Luitenant
Generaal bekleed . wordt, de kraag opstaande 

-van zwart, fluweel, omgeven door geschulpt 
gouden borduursel met 4 sterren, waarvan 
2 van goud en 2 van zilver of 4 zilveren, naar
mate een van beide· genoemde rangen bekleed 
-wordt. Op de borst twee -buitenzakken met 
klep; in elk der·-voorpanden een schuin ge
plaatste schootzak; mouwopslagei;i breed onge
veer 10 c.M.; lengte der jas zoocianig, dat de 
onderkarit van deze ongeveer ove·reenstemt 
met den. onderkant van de mouw.bij ·omlaag 
gestrekten arm;· de jas niet gebi!31id; kort 
aclitersplit . 

N aar keuze, doch van zwart leder. 'Been
.stukken van zwart leder. 

7; DIVERSEN. 

Schouderbedekkingen van goud gevlochten, 
lrnord met het J ohanniterkruis · met -go,1den , 
ran_d. , I 

IJ1·agon. De · kwast van masief plet goud 1 

met bodem· van oranjezijde; peer met, Johan
niterkruis; gouden koord doorweven met roode 
zijde. 

Spor_en van wit metaal. · . 
. Ridderorden: Van Ridderorde~ en Eeretee

kenen ,worden alleen de linten gedragen. aan '1 

een deeoratiegesp, met uitzondering van he"t · 
Johanniterborstkruis, dat gedragen wordt op 
de veldjas onder de linkerborst.: 

. Sabe_l met gevest van verguld metaal of tom-· 
bak; de greep voorzien vap. horizon tale gr"oeven 
met wit metalen draad en- gedekt door een 
leeuwenkop met afloopenden rug; bijna recht
hoekig omgebogen beugel; op de stootplaat 
a,an. de bµitenzijde het J ohanniterkruis · in· 
zilver; licht gebogen wit metalen scheede ·met 
een band op 8 c.lVLvan den bovenkant, voor
zien van een ring. 

Sabelkoppel: Lijfriem van leder of singelband. 
Ons _bekend :· 

IJe Min'ister van Oorlog, BosBOOM. 
IJe Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

BIJLAGE 8, 

.Behoort _bij het Koninklijk Besluit . · 
van 5 J uli.1915 (Staatsblad n°. 306). 

BESCHRIJVIN G van de velduniform van 
de Nederlandsche Afdeeling van de Ridders 
van Malta. 

1. PET. 

-- Pet v.an donkergrijs laken van fijne wol, ovaal 
ronden bodem, middellijn ongeveer4 c.M. grooter 
dan die van (j.en rechtopstaanden rand; hoogte 
van de pet··± 9 c.M., hoogte yan.-den rand 
± 5 ½ c.M. ; vallende klep met om boorden 
rand eµ stormband van _verlakt leder ;_ om den 

_·rand een band van zwart fluweel; cim den band 
-b~ven · en beneden: eerie gouden -bi~s; ·de bol 
goud gebiesd; -de band aan de voorzijde voor-

3. KORTE.PANTALON. 

(Rijbroek), van donkergrijs laken, de span_
ning naar verkiezing, de buitennaad zwart 
gebiesd. · 

4. OVERJAS. 

Overjas van donkergrijs laken (donkergrijze 
waterdichte stof of gummi), met 2 rijen elk 

· van 6 verguld . metal en knoopen met -wit Mal
~thezerkruis; een breede liggende .kraag .van 
fluweel, op elke punt van den kraag 1, 2 of 
3 zil veren sterren, naar gelang de rang· van 
Majoor, Luitenant-Kolonel of Kolonel bekleed 

·wordt, met een goud geborduurde bies lang 

1 
8½ c.M., geplaatst "ter zijde van .de sterren 

: of .·4 · zilve_ren · sterren, wanneer de rang v:an 
! Luitenant-Generaal, of 2 gouden en 2 zilveren 
i·sterren wanneer de rang van Generaal-Majoor 
: bekleed wordt, met bies van geborduurd goud
·draad met geschulpten rand, lang 9½ c.M., 
, ter zijde van de sterren geplaatst. Aan de 
1-·rugzijde twee sluitpatten breed 6 -c.M. van 
dezel_fde stof als de jas, met 2 ·verguld metalen 

'knoopen · als boven; mouwopslagen breed 
12 c.M., de lengte. der pan den ongeveer 1 ½ 
maal de lengte der taille (1). 

(1) Onder de lengte der taille wordt verstaan 
de afstand van de onderzijde van den sluit

, haak van den kraag tot den onq,ersten uniform
, knoop, gemeten over de_ borst. 
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Capuchon.. De ja_s naar vei:kie_zing gevoerd 

en met :of zonder sabelsplit. : · 

5. MANTEL. 

Mantel van donkergrijs laken (donkergrijze 
wate.rdichte stof of gum mi), een_.breede ligg~nd~ 
kraag van zwart :fluweel; ,()P den kraag de 
onderscheidingsteekenen als bij de overjas. De 
Jengte van den ~ante! zoodanig, dai te paar_d 
de knieen gedekt zijn tegen regen. 

6. SCHOEISEL. 

Naar keuze, doch van bruin leder. Been-
stukken van bruin leder. · 

7. DIVERSEN. 

Schouderbedekkingen van goud gevlochten 
k~ord; liet' boveneinde voorzien van _een ver- . 
guld metalen kn.oopje; 'op .J:iet bene~eneinde 
een Malthezerkruis in zilver. · 

Dragon: de kwast van massief_plet-goud met 
bodem van r_oode zijde'; p_eer met Ma1thezer
. kruis ; gouden koord dooqve~en met roode zijde. 

Sp01·en van. verguld metaaJ>'·Jicht gebogen 
·stang en getand raadje; . . ·, · 

Ridderorden. Vail°· Ricl.derorden' en Eeretee
kenen worden aileen de linten gedragen aan 
een decoratiegesp, met uitzondering van het 
l\falthezerkruis, dat gedragen wordt op· de 
veldjas ~nder de linkerborst. 

Sabel met korfgevest, van §_taal ·9£ .van ver
nikkeld staal; met licht gebogen scheede, 
eveneens van staai' oi' 'van vernikkeld staal, 
mei twee banden, waarvan een band gepla_atst 
op 8 c.M. afstand van den bovenkant en vi>or
zien' ·van eene gleuf en van eenen ring, de 
tweede band 20 c.M. lager' alleen voorzien v~n 
eenen ring. 

Sabelkoppel van bruin• leder, met 2 afhang
riemen; ' aan elken afhangriem een vergqlde 
gesp met twee vergctlde ie,euwenkoppen; bi>ven 
den · k6~ten riem een vergu.lde · haak met 
ketting. 

· Ons bekend : 
De Minister van Oorlog, BosBooM. 
De Minister.van Marine, J. J, RAMBONNET. 

BIJLAGE C. 

Behoort bij 'het Koninklijk besluit · 
van 5 Juli'l'915_(Btaatsblad ri•. 306). 

BESCHRlJVIN G . van de «niform van de 
Vereeniging Hef NederlandscheRoodeK,·uis. 

1. PET. 

a. Minderen (help_ers). 
Van donkerblauw laken van fijne ·"".ol,_ovaal 

ronden . )Jodem,. · middellijn .ongeveer 4 c;-M. 
grooter dan· die van den rechtopstaanden rand·; 
hoogte van de pet ±· 9 :c.l\f.; h_oogte van·den 
rand, ± 6½ .c.M.; vallende klep met om,b.ocir
den rand en storm band van verlakt,· leder; 
om den rand een .band van wit geribd· katoe11 
(pique), breed 4 c.M.; de bol gebiesd met·Iaken 
van dezelfde kleur als dat van· de ·pet;' de 
_band aan• 9-e x_oorzijde voorzien van een ge~ 
borduurd rood kruis, hoog ongeveer. 2-c.lli. 

b. Onqerofficieren (gediplomeerde hoofdver
plegers, verplegers en ploegcommandanten van 
transportcolonnes). 
· Als de .pet van de minderen, _behoudens dat 

.de witt,e band van onder en van boven, rood 
is gebiesd. 
• c. Officieren (artsen). 

Als de pet van de onderofficieren ·c.- q, min
deren, behoudens dat de witte band van ondes 
ren en- van boven goud is gebiesd. 

d. Hoofdofficieren. 
, Als de pet van Qfficieren, behouclens dat·de

bol yan de pet goud is gebiesc;l.. 
e. Opperofficieri,n. 
Als de pet van Hoofdofficieren, behoudens 

-dat. de .benedenrand ·van den band is bezet 
met· ~en ge8chulpt gouden borduursel, -en de 
vier. opstaandlJ naden bo_ven den rand voorzien 
zijn van e:er\ gouden hies. 

2. VELDJAS .. 

. _.. a,.Qµclerofficieren en minderen. 
Veldjas van grijs: laken. van dezelfde stof en 

kleur als bij het leger in gebruik, gesloten met 
6 hoornen knoopen, bedekt door den linker
voorschoot;. _de kraag opstaande ter hoogte -van 
3 ·a, {l .. c.M. en verder omgeslagen,-san dezelfde
stof: als de jas; op den kraag aan weiirszijden 
een vierkant pat van wit laken met hei-Roode 
Kruis teeken ; op de borst twee opge11\l,aide 
geplooide buitenzakken, gesloten Il).etk_!ep en 
groot model Roode Kruis knoop van' geel 
metaal; voorts twee opgenaa_ide ·_buiten,zijzak
ken zonder sluiting; mouw zonder· opslagen 
aan het ondereinde, naast den achternaad met 
twee klein model. Roode Kruis knoopen ver
sierd; lengte van de jas zoodanig dat de onder
kant van de jas. ongeveer. 10 c.M. !anger ·is 
dan de onde:rkant van de mouw bij oml_'.'ag 
gestrekten arm, in · elk der lendenen eµ op elk 
der schouders een lakeµ passan:t met klein. 
model Roo.de .Kruis knoop ter bevestiging .. 
. .. DA sergeant-majoors (gediplomeerde houfd
verplegers van· transportcolonnes) dragen op
elke mouw 6 c.M. boven den onderkant 2 che
vrons-van half goudgalon 10 .. m.M.i breed; ge-
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biesd met laken v·an dezelfde kleur, als die[ 
van de uitmonstering van de unifo~men. · 

De sergeants· (gediplomeerde ve:plegers en! 
·ploegcommandanten van · transportcolonnes)' 
dragen · op dezelfde · wijze 1 chevron van half1 

goud galon 10 m.M. breed. 
b. Officieren. 
Als Veldjas van onderofficieren en minderen,: 

behoudens het navolgende: van fijn laken, geeni · 
passanten in de 'lendenen, op den kraag de' 
onderscheidingsteekenen aan hun rang verbon-' 
den en geplaatst v66r·het Roode Kruis embleem; 
op do volgende wijze : 

de Eerste Luitenants (artsen als bedoeld in 
het Landstormbesluit) op den kraag ·aan weers~ 
zijden 2 zilveren sterren; 

.. de _Kapitein~ (artsen -rget verantw_oordelijke 
leiding) · op den kraag aan weerszijden 3 zil-
-veren : sterren ; , 

de Hoofg.officieren (Commissarissen van het 
Nederlandsche Roode Kruis) op den· kraag 
aan weerszijden een vierkante pat van gouq 
met 1, 2 of 3 ·zil veren sterren naar gelari g zij 
den rang van Majoor, Luitenant-Kolonel of 
Kolonel hebben; 

de Opperofficieren (Commissarissen van het 
N ederlandsche Roode Kruis) langs de voor
en bovenzijde over ongeveer 5 c. M. lengte van 
den kraag een geschulpt gouden borduursel 
in den hoek waarvan zijn geplaatst 4 ster,ren 
van zilver of 4 sterren, waarvan 2 goud, de 
voorste, en 2 zilver, naar gelang· zij Luitenant, 
Generaal of· Geiieraal-Majoor -zijn. · 

3. PANTALON. 

Rijbroek · van grijs laken, van dezelfde stof 
en kleur als de veldjas; de buitemiaderi niet 
gebiesd; de •pijpen van: ondereii aan de buitenf 
zijde met cen split, lang-ongeveer 20 c.M., ge'
sloten met 4 hoornen knoopen: ' 

4. OVERJAS. 

a. Onderofficieren en rninderen. 
Van grijs laken van dezelfde stof en kleur 

als de veldjas, met een rij van 6 groot model 
Roode Kruis knoopen, te plaatsen n\.idden op 
de borst; de knoopen-en ·k11oopsgaten op· onge'
veer 8 c.M. van den kant af. · Een breede kraag 
2½ c.M. opstaande en 10 c.M, liggende met 
sluitlus. Aan de rugzijde twee sluitpatten!, 
breed 7 c.M., van laken als dat van de jas, 
met twee overtrokken knoopen-; Jang achter~ 
split met beenen knoopjes; twee schuine zij
zakken met · klep in den schoot ; lengte van de 
jas een handl.Jreedte onder de -knie. 

Op elk der schouders- een laken passant· met 

klein model Roode Kruis knoop ter bevesti
ging. In elk der- lendenen een taillehaak·van 
zwart verlakt metaal. 

De sergeant-majoors en sergeants dezelfde 
onderscheidingsteekenen als op de veldjas.· 

b. Officieren : 
Als overjas van onderofficieren en minderen, 

behoudens het navolgende: van fijn laken, 
zonder taillehaken; op den kraag de onder
scheidingsteekenen aan hun ·rang verl:ionden, 
en geplaatst v66r het Roode Kruis embleem, 
op de volgende wijze : · .. · 

de Eerste' Luitenants op elke punt van den 
kraag 2 zil veren sterren; 

de Kapiteins als voren 3 sterren ;' 
de Majoors een ster als voren 'met hies ge

bordmi.rd van gouddraad lang .8½ c,M. ge
plaatst ter zijde van de. ;ter; 

de Luite!)ant-K.olonels met 2 sterren als 
voren; . . 

de Kolonels met 3 ,sterren .als voren; 
de Gerieraal-Majoors met 2 gouden (de 

voorste) en 2 zilveren .sterr~n als voren, de 
hies van geborduurd gouddraad met geschulp
ten rand, lang 9½ c·.M.; bovendien op elke 
mouw van de overjas 2 zilveren sterren_; 

de Luitenant-Generaais vier zilveren sterren 
als boven; 

op elke mouw 3 sterren a!s' b_oven. 

·5. SCHOEISEL. 

Stevige schoenen van zwart leder. 
Beenstukken : van zwart -leder, zonder 

souspieds, van voren gesloten met stalen veer, 
van onderen gestoken. in metalen passant ; van 
boven vastgehouden tegen het been met lederen 
riempjes en gesp, m~t lederen !us ter. bevesti
ging aan den bovensten knoop van ·de rijbroek. 

· · · Ons bekend: 
De Minister van Uo~l.o,q, BosBOOM, 

De Minister van Marine, .J. J. RAMBONNET. 

5 Juli 19.15. BESLUIT, waarbij met wijziging 
van he_t besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant, 'dd. 11 April 1914. G, 
n•. 367, Illde afd:, het bedrag der Rijks
bijdragen, overeenkomstig art .. 59 der wet 
tot regaling van het Lager. Onderwijs, over 
het jaar 1913- toekomende aan bet. bestuur 
de; bijzondere Jagere school te Schijndel, 
Heikant, B 175, van de Vereeniging van 
V rou w.en ter verpleging van zieken en het 

· geven van Onderwijs, aldaar, wordt vast
gesteld op f 6930.335• S. 307. 

WIJ WILHELMINA; ENZ. 
Beschikkende •Op het beroep, ingesteld door 



-401 5 JU LL 19.15 

den Inspecteur van het lager onderwijs· in de 
lste: -inspectie, tegen het besluit -van Gedepu
teerde -Staten van Noordbrabant, van 11 April 
1914, G; n•. 367, 'IIIde afdeeling, genomen op 
de aanvrage van het ·bestuur der bijzondere 
lagere school, Heikant B 175, te Schijndel, van 
het: burgerlijk zedelijk lichaam ,,Vereeniging 
-van -vrouwe~ ter -verpleging van-zieken en het 
·ge'ven van onderwijs'!, tot het bekomen van de 
Rijksbijdragen, bedoeld in artikel 59 der wet 
tot regeling -van het lager onderwijs, over het 
jaar 1913; --': .. 

Den Raad ,van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
31 Maart 1915, n °. 401/1914; 

Op de voordracht van Onzen Minister van' 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
1 Juli 1915, n•. 9566, afdeeling Onderwijs ; -

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 
hun bovenvermeld besluit ten behoeve dezer. 
school over 1913 Rijksbijdragen hebben toege-, 
kend tot een bedrag van f 7315.335 ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Inspecteur van het lager onderwijs in de 
lste inspectie bij Ons in beroep is gekomen , 
op grond, dat in het toegekend bedrag van 
f 7315.336 begrepen is eene bijdrage van f 600, 
·gelijkstaande met de minimum-jaarwedde van 
eene onderwijzeres van bijstand·gedurende het 
geheele jaar, en wel van 1 Januari _tot 9 Mei 
yoor mejuffrouw VAN DEN OoRD en van lOMei. 
tot 31 December voor mejuffrouw KoRTING, 
die geen "van beiden in het bezit zijn van de 
akte, bedoeld in artikel 77, onder a, der Lager
onderwijswet, doch· slechts van eene akte voor 
schoonschrijven middelbaar onderwijs; dat 
mejuffrouw KOR'l'IN<T gebo_ren is te Ode1J• 
kirchen in Pruisen __ en mitsdieri vreemdelinge
is die, zonder de Konfoklijke vergunning, geen 
lager onderwijs mag geven; dat mejuffrouw 
C. W. DE GIER niet als onderwijzeres van 
"bijstand in aanmerking kan komen, daar zij' aan 
de school slechts onderwijs geeft in de Fransche 
taal, zang en teekenen ; 

Overwegende, wat betreft het bezwaar tegen 
het ver_leenen van Rijksbijdrage voor de onder
wijzeres M. E. KoRTING, dat, aangezien is ge
bleken, dat deze onderwijzeres vreemdelinge 
·is· en O_nze vergnnning, bedoeld in artikel 6, 
tweede lid, der Lager-onderwijswet, niet heeft. 
,;erkregen, zij niet bevoegd_ is him:' te lande 
lager onderwijs te geven en dat voor haar dus 
:geen aanspraak op Rijksbijdrage kan worden 
,gemaakt; -

dat derhalve het ingesteld beroep, voor zoo
veel dit punt' betreft, gegrond is; 

1915. 

Overwegende, ten ·aanzien van _de overige 
door appellant aangevoerde bezwaren, dat vak
onderwijzers niet kunnen worden gerangschikt 
onder die onderwijzers van bijstan<j., voor wie 
de wet _ op het lager onderwijs Rijksbijdrage 
toekent; 

dat eve'nwel eer.e analogiscbe toepassing der 
op de toekenning der ·Rijksbijdrage betrekking 
hebbende wetsbepalingen toelaat, _09k den vak
onderwijzer voor de Rijksbijdrage in aanme,r
king- te_nemen, als hij geregeld voor het 9nd"er
w'(J~ 'ia'n de betrokken school beschikbaar_ en 
werkzaan1 is en bet aantal zijner wekelijkscho 
lesuren geliik is of· nabij komt _ aan dat der 
onderwijzers van bijstand voor wie op de Rijks
bijdrage aanspraakkan worden gemaakt: 

dat- dit nu, blijl~ens de door Gedeputeerde 
. Staten van Noordbrab~nt ver~trekto i~licl:.tingen 
en het nader ingesteld onderzoek, gedurende 
het jaar 1913 het geval is geweest met betrek
king tot de onderwijzeressen VAN DEN OoRD 
en DE GIER en dus voor haar do9r Gedepu
teerde Staten terecht Rijksbijdrage is tqege
kend; 

Gezien de wet tot regeling v:an het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
met wijziging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerd_e Staten van Noordbraba,11t het be
drag der Rijksbijdragen over 1913 voor de 
oriderwerpelijke school vast te- stellen . op 
f 6930.336• 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is· 
be!ai;t met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en, tegelijk met het rapport 
van genoemde:U Minister, in de Nederlandsche 
Staatscourant za:l worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden ·aan den Raad van 
State, afdeeling,voor de Geschillen van Bestuµr. 

's Gravenhl!ge, den 5den Juli 11)15. 
WILHELMINA. 

De Minister van ·Staat, 
Minister. v·an Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg, 24 Juli 1915.) 

5·Juli 1915. BESLUIT, houdende beslissing dat 
het bijwonen der vergaderingen · . belegd 
door de Algemeene Armencommissie, be
doeld fo art. 32 der Arm_enwet, tot de 
taak der Armenraden behoort, zoodat, voor 
zoover daaraan kosten verbonden zijn di_e 
niet door het Rijk worden vergoed, deze 
behooren tot de kosten van den Armenraad 
en alzoo vulgens art. 61 der Armenwet ten 
taste der gemeente komen. 

26 
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'WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschekkende op het beroep, ingesteld d,oor 
den Armenraad te Meppel tegen het besluit 
van Ged~puteerde Staten van·· D.renthe van 
22 Januari 1915, waarbij is afgewezen zijn ver
zoek om het bestuur der gemeente Meppel te 
gelasten alsnog ten laste van de gemeente te 
nemen een bedrag van f 10.- wegens verblijf
kosten van den V oorzitter en den Secretaris te 
U~recht, tijdens dA vergad.ering. belegd do.or de 
Algemeene Armen!Jommissie op .v~rzoek, van 
het departement van Binnenlandsqhe, zake~ ; ' 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Juni 191.5, n°. 120; 

Op de voordracht van Onzen Minister. van 
Staat, Minister van Binnenlondsche Zal~en, 'l'an 
1. Juli 1915, no. 8998, afd. V. A.; 

Overwegende, .da.t de gemeenteraad. · van 
Meppel op 21 October 1914 heeft besloten de 
in de begrooting van den Armenraad dier ge
meente voor 1914 opgenomen uitgaven voor 
rekening der gemeente te nemen, met uitzon
dering van den hierboven omschreven post 
van f 10.-; 

dat, nadat de Armeilraad Gedeputeerde Staten 
had verzocht, het gemeentebestuur te gelasten 
bedoeld bedrag van f 10.- alsnog op de ge
meentebegrooting te plaatsen, Gedeputee.rde 
Staten bij besluit van :.!2 J anuari 1915, n°. 33 
afwijzend op het verzoek heb hen beschikt; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over-
. wogen dat ingevolge art. 61 der Armenwet voor 

rekening van de gemeente genomen mo~ten 
worden de kosten van den Aripenraad met uit
zondering van de wedde van den Secretaris en 
d·e kosten van het register van inlichtingen; 

dat met deze kosten geen andere bedoeld zijn 
dan die, welke de Armenraad moet maken ter 
uitoefening van de hem door de wet opgelegde 
taak; 

dat naar het oordeel van G;edeputeerde Staten 
tot die taak niet gerekend kan worden het bij
wonen ·door den Voorzitter en den Secretaris 
van' ·den Armenraad van vergaderingen van 
Voorzitters en Secretarissen van Armenraclen, 
uitgeschreven door de Algemeene Armencom
missie; 

dat kosten, welke t.e dier zake gemaakt 
moeten worden, alzoo vallen buiten die welke 
in art. 61 der Armen wet worden bedoeld; dat 
de Raad der gemeente Meppel dus terecht be
doelde f 10.- niet ten laste van de gemeente 

· heeft genomen ; 
· dat ,van het besluit van Gedeputeerde Staten 

de Armenraad bij Ons in beroep· is gekomen ; 

i Over.wegende, dat bij. algemeepen maatregel 
'van behuur, ingevolge art. 82 der A~memvet 
lis ingesteld eene Algemeene Armencommissie 
\ aan welke is opgedragen het . dien_en van raad 
jaan autoriteiten en, op·verzoek, aan instellingen 
'van weldadigheid, en dat in art. 2, 2e lid, van 
ldien algem.een!)n maatregel van b·estuur aan die 
!oommiss.ie is voorgeschrev!)n zich zooveel mo
,gelijk op de hoogte te houden van de werking 
·1van de Armen wet; . : 

dat het hquden van besprekingen met daartoe 

1
door armenraden uit hun midden of uit hun 

1
bestuur ttfgevaardigde. vertegenwoordigers een 
der middelen is tot naleving van genoemd 
¥oorschrift ; 

dat het derhalve tot de taak der armenraden 
behoort om, tot zoodanige besprekingen door 
de Algemeene Armencommissie uitgenoodigd. 
daaraan dee! te nemen en dat, voor zoover 
daaraan kosten verbonden zijn die niet door 
pet Rijk worden ve~goed, deze behooren tot 
de kosten van den Armenraad en alzoo volgens 
artikel 61 der Armenwet ten laste der gemeente 
komen; 
, dat het afvaardigen ·van den Voorzitter en 
den Secretaris en het in rekening brengen van 
f 10.- voor verblijfkosten te Utrecht de ·gren
zen van gepaste zuinigheid niet overschrijdt; 

Gezien de Armen wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat de Armeniaad te Meppel op, 
zijne begrooting voor het jaar 1914 terech.t een 
post van f 10.- wegens afvaardigingskosten 
heeft gebracht. 
, Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
lelast enz. (W. v. D. B. A.) 

5 Juli 1915. BESLrrrr, houdende beslissing 

I 
omtrent artike\ 39 Armenwet. 

WrJ WlLMELMIN A, ENZ. 

I Be~lissende het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige R. VAN DER VEGT; 
: Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

sbhillen van Bestuur, ge:hoord, advies van 
!'6 Juni 1915, N°. 130: 

1 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
2

1 

Juli 1915, N°. 9000, afdeeling V. en A.; 
'Overwegende: dat RIKSTE VAN DER VEGT, 

geboren den. 18 December 1888 ~e ~ieuwe
schans, in die gemeente inwonende dienstbode· 
was bij den predikant T. BoLT; 

, dat. zij op 1 September 1914 wegens onge
steldheid door hare moeder werd afgehaald en, 
zich naar het huis dezer laatste te Nieuwbeerta,. 
g~meente Beerta, heeft begeven; 
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dat t<ien ·hare .ongesteldheid - · na eenige 
tijdelijke beterschap - te Nieuwbeerta ve.r
ergerde, zij op 16 October 1914 voor eigen reke-. 
ning _ter behandeling werd -opgenomen in de 
psychiatriscbe afdeeling van het ziekenhuis te 
Groningen en aldaar tot .het laatst van J anuari 
1915 in verpleging is gebleven ; 

dat zij daarop ter verpleging is opgenomen 
in het krankzinnigengesticht te Zutphen; 

dat, doordat bare middelen ontoereikend ziJn 
om de kosten van ·laatstbedoelde verpleging te 
voldoen, omtrent de verplichting tot betaling 
dezer kosten geschil is ontstaan tussch1m de 
besturen der geineenten Beerta en Nieuwe
schans; 

dat Gedeputeerde Staten van Gro~ingen- er 
niet in zijn geslaagd, bet geschil in der minne 
bij te leggen ; 

Ov:erwegende: dat RIKSTE VAN DER VEGT, 
zoolang zij inwon'end; dienstbode was te 
Nieuweschans, uit kracht van art. 79 ·van het 
Burgerlijk -Wetboek in die gemeente hare 
woonplaats had; 

dat blijkens eene schriftelijke verklaring van 
hare werkgeefster bij het verlaten dier ge
meente, althans kort daarna hare dienstbetrek
king is geeindigd·en daarmede hare woonplaats 
in de: gemeente Nieuweschans is verloren ge
gaan; 

dat; aangenomen dat de patiente daarna in 
staat is geweest'tot het vestigen van een hoofd
verblijf - hetgeen blijkens een door den In
specteur van het geneeskundig staatstoezicht.op 
krankzinnigen ingesteld onderzoek allerminst 
vaststaat - het twijfelachtig blijft of zij inder
daad in de gemeente Beerta haar woonplaats 
gevestigd · heeft; 

dat onder deze omstandigheden geene ge
meente als hare woonplaats kan worden aan
gewezen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat geene gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van de arm
lastige krankzinnige R. VAN DER VEGT voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. D. B. A.) 

7 Juli 1915. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 8 Mei 1906, betreffende het' 
reservepersoneel van de landmacht be
nedeh den rang van officier: 

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 7 Juli 
1915, No. 31, zijn van: het sedert herhaaldelijk 
gewijzigd en aangevuld Koninklijk Besh,1it van 

-8 Mei 1906, ~ 0, 95, de navolgende artikelen 
gewijzigd: 

a. de aanhef van art. 26 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Behoudens de uitzonderingen, in de artt. 21, 
,,27 .en 29 -·vermeld, kunnen als vrijwilliger 
,, worden toegelaten person en, die tot geenerlei 
,,vrijwilligen militairen dienst, noch tot dienst 
,,bij de militie, bij de landweer of bij hat 
,,res~rvepersoneel der landmacht verplicht .. ,, 
,,z1Jn, en: 

b. de aanhef.van art. 27 wordt gelezen·als volgt: 
,,Met afwijking in zooverre vac het bepaa!Je 

,,bij het vorig artikel,' kunnen, zoolang zij den 
,,leeftijd van 36 jaar niet hebben volbracht, als 
,,vrijwilliger worden aangenomen :" 

c. Punt 20. van art. 27 wordt gelezen als 
volgt: · 

,,2°. in den rang van sergeant-majoor-admi
,,nistrateur, . van fourier of van sergeant-ma
,,joor-instructeur, personen, die tot den dienst 
,,bij de militie, bij de landweer of bij bet 
·,,reservepersoneel der landmacht verplicht ii5n." 

d. Het tweede lid van art. 30 wordt gelezen 
als volgt: 
-· ,,Eene engagementspremie wordt niet toege
,,kend ter zake van eene verbint,mis, bedoeld 
,,in art. 27, punt 2°., en evenmin ter zake van 
,,eene verbintenis als korporaal of als soldaat 
,,(tamboer of hoornblazer)." · 

e. Het 1e lid van art. 32 wordt gelezen ·als 
volgt; · 

,,De verbintenis wordt, behoudens c.q. het be
,,paalde in het laatste lid van art. 27, gesloten :· 

,,a. voor wat de personen betreft, bedoeld in 
,,art. 27, punt 10. voor den tijd van 7 jaren, 
,,met dien verstande, dat die termijn stilzwij
,,gend wordt verlengd met den tijd, welke mocht 
,,verloopen tusschen den datum van aanvang 
,,der verbintenis en den daarop volgenden 
,,lsten A.igustus ; en 

,,b. voor wat de personen betreft bedoeld in 
,,art. 27, punt 20. voor den verderen duur van 
,,hun verplichten diensttijd, dien bij den land
,,storm daaronder niet begrepen." 

7 Juli 1915. MISSIVE van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Gedeputeerde Staten der provincien 
betreffende invordering van schoolgeld. 

Het is te vreezen dat bij het voortduren van 
de tegenwoordige buitengewone tijdsomstan. 
digheden, zich meer en meer gevallen zullen 

-voordoen, waarin personen die ter·zake van het 
openbaar L. 0. ·schoolgeldplichtig zijn, door 
financieelen achteruitgang niet in staat zijn bet 

26* 
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door hen verschuldigde schoolgeld op de vast
gestelde tijdstippen en tot het volle bedrag te 
voldoen. 

Het zoude noodlcittig te achten zijn indien 
als gevolg . van zoodanigen staat van zaken, 
door toepassing van bet dwangmiddel ,,weg· 

· zending van de school" bet onderwijs voor de 
betrokken leerlingen wierd onderbroken. · 

Ik hcb mitsdien de eer Uw college te ver, 
zoeken de aandacht der gemeentebesturen in 
Uwe provincie namens mij, voor zooveel noo
dig op dit punt te vestigen, met uitnoodiging 
aan die besturen om bij wanbetaling niet na te 
laten de oorzaak van den achterstand te onder
zoeken en buitengewone matiging bij toepas
sing van bedoeld dwangmiddel te betrachten, 
zoodat slechts bij onomstootelijk gebleken onwil 
van de zijde der schoolgeldplichtigen, dat expe-
dient ware in werking te stellen... · 

(W. v. D. B. A:) 

8 Jitli 1915. BESLUIT, houdende het in staat van 
beleg· verk~aren van verschillende gemeen
ten of gedeelten van gemeenten. S. 308. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de_ voordracht van den Raad van Minis

ters· van 7 Juli 1915 ; 
Gelet op ttrt. 1 van de wet van 23 Mei 181/9 

(Staatsblad n°. 128); 
Gezien Ons besluit van 30 Juli 1914, n°. 72.; 
Hebben goedgevonden en verstaan ·te be

palen, dat, met ingang van 8 Juli 1915, in staat 
van beleg worden verklaard de navolge!ide ge
meenten of gedeelten van gemeenten: 

in de provincie Gelderland: 
Gent, ,onderdeel Lent (gemeente Elst) en 

Bemmel, voor zoover nog niet in staat van be
leg verklaard; · 

in de provincie Drenthe: 
Odoorn; 

in de provincie Groningen : 
Onstwedde. 
Onze Ministers- van Oorlog, van Marine, van 

Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Bi11-
nenlandsche·Zaken, van Financien, van Watel'.
staat, van Landbouw,.Nijverheid en Handel en 
van Kolonien zijn, ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad en in de Staatscournnt zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal war
den gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten ,Juli 1915. 
WILHELMINA. 

De Tijdelijk- Voorz. van den Raad van Ministers, 
CORT v. D. LIN-DEN. 

(Uitgeg. 8 Jitli 1915;) 

8 Jii/i 1915. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeen reglement voor het vervoer 
op de spoorwegen, bedoeld in artikel 1 der 
wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118). 
S 309. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
· Waterstaat van 15 Mei 1915, n°. 221, afdeeling 
Spoorwegen ; 

-Gelet op art. 27 der wet .van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 8 April 1893 (Statit.sblad n•. 62) en op 
artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 118); 

Den Raad van State· gehoord (advies van 
1 Juni 1915; n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden, Minister v~n 6 ",Juli 1915, n°, 219, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 October 1915: 
1°. te bepalen, dat voor de spoorwegen, be

doeld in artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118), bet algemeen reglernent 
voor bet vervoer op de spoorwegen, ·vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van den 4den Januari 
1901 (Staatsblad n°. 20), laatstelijk gewijzigd bij 
Onze besluiten van 18 J uni 1915 (Staatsblad 
n°. 275) en ,19 Juni 1915 (Staatsblarf, no. 286;, 
van kracht zal zijn, voor zoover bij het sub 2 
van dit besluit genoemde reglernent niet het 
tegendeel is ,bepaald of daarvan bij dat regle
ment niet wordt afgeweken; 

2°. vast te stellen bet algemeen reglement 
voor het vervoer op de spoorweg~n, bedoeld in 
artikel 1 der wet van \) .Juli 1900 (Staats
blad n°. 118), zooals dat hiernevens is ge

.voegd; 
3°. te bepalen, dat is vervallen het · hij Ko

ninklijk besluit van den 18den Augustus 1902 
(~taatsblad n°. 170) vastgestelde en laatstelijk 
bij Koninklijk besluit van den 24sten Juni 1911 
(Staatsblad n°. 154) gewijzigde Locaalspo0rweg
reglement 1902, deel B. 

Onze Minister v:an Waterstaat is belast met 
de uityoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State rnedegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 8sten· Juli 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister i·an Watr,rstaat, b. LELY. 

:.(Uitgeg. 24 Juli 1915.) 
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,ALGEMEEN ·REGLEMENT voo1· het ver
voer op de spoorwegen, bedoeld in artikel 1 
der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118). 

HOOFDSTUK 1. 

ALGEMEENE BEPALiNGEN, 

Toepasselfjkheid van het Algemeen Reglement 
Vervoer 1901. 

Art. 1. In afwijking van de artikelen 4, 8 tot 
en met 12, 13 en 15 van het Algemeen Regle
ment Vervoer 1901 golden voor de in dit regle
ment bedoelde spoorwegen de bepalingen van 
de artikelen 4 tot en met'll van dit reglement. 
Bovendien zijn de bepalingen van de artikelen 
23, tiende lid, 39, vijfde lid, en 80 van genoemd 
reglement slechts met ·inachtneming van de in 
de artikelen 12 tot en met 14 van dit reglement 
vermelde wijzigingen vo_or . deze spoorwegen 
van kracht. 

Vervoer. bij staking van den dienst. Afwijking 
van art. 8 der wet van 9 April 1875 
· · (Staatsblad n°. 67). 

2. In geval van staking van den dienst· 
op een spoorweg, v.oor welken dit reglement 
geldt, zijn, in afwijking van art. 8, eerste lid, 
cler wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), 
bestuurders niet verplicht voor bet.vervoer van 
personen en • goederen in de rich ting van den 
spoorweg te zorgen. 

Postvervoer. Afwijking van art. 47 der wet 
van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67). 

3. In afwijking v~n art. 47 rnn de wet van 
9-April 1875 (Staatsblad n°. 67), heeft op de in 
dit reglement bedoelde _spoorwegen alleen het 
vervoer van brievenmalen en van de ambte
naren, met .het overbrengen daarvan belast, 
kosteloos plaats. 

HOOFDSTUK II. 

AFWIJKINGEN VAN HET ALGEMEEN 

REGLEMENT VERVOER 1901. 

Toegang tot de treinen. Afwijking van art. 4 
Algemeen Reglement Vervoer 1901. 

4. 1. Het is aan een ieder verboden , 
a. zich zonder toestemming van een beambte 

of bediende van den spoorwegdienst op eene 
locomotief of in een wagen te begeven ; 

b'. zich zonder behoorlijk plaatsbewijs in den 
trein te bevinden, tenzij op eerste aanvrage van 
den beambte of bediende van den. spoorweg
dienst de plaats, waar men is ingestapt, en de 

plaats van. bestemming worden opgegeveii en 
de verschuldigde vrachtprijs wordt betaald 
tegen ontvangst yan een plaatsbewijs; 

c. zich in een rljtuig of rijtuigafdeeling van 
eene hoogere klasse te begeven, dan door hct 
plaatsbewijs is aangegeven, tenzij dit tegen bij · 
betaling van den hoogeren vrachtprijs is toe
gelaten; 

d. verder te reizen dan het station, waarvoor 
het plaatsbewijs is genomen, zonder hiervan 
vooraf kennis te geven aan den conducteur en 
onmiddellijk de bijkomende vracht te betalen ;· 

e. een plaatsbewijs te verminken of onlees
baar te maken, of te weigeren het te vertoonen 
of af te geven, zoodra zulks door een beambte 
of bediende van den spoorwegdienst wordt ver
langd; 

f. zich in de rijtuigen of de rijtuigafdeelingen 
of op de balcons te begeven, indien daardoor 
een grooter aantal plaatsen wordt ingenomen, 
dan daarin of daarop blijkens het opschrift be
schikbaar is ; 

g. de rijtuigen te verlaten aan eene andere 
zijde, dan die daartoe eventueel is aangewezen : 

h. in het algemeen bij het plaats nemen in 
de rijtuigen of het verlaten daarvan af te wijken 
van de aanwijzingen, door de beambten en be
dienden van den spoorwegdienst gegeven ; 

i. in of uit de rijtuigen of wagens te gaan, 
daartoe pogingen aan te wenden of anderen in 
hunne pogingen daartoe behulpzaam te zijn of 
de portieren in de zijwanden der rijtuigen te 
openen, terwijl-de trein in beweging -is;' 

k. gedurende den rit op de balcons te ver
blijven, wanneer dit door bestuurders van den 
spoorwegdienst op duidelijk zichtbare wijze is 
verboden; 

Z. aan mannen, om zich te begeven in rij
tuigen of rijtuigafdeelingen, welke alleen voor 
vrouwen zijn aangewezen ; 

m. de ri)tuigen · door spuwen of op andere. 
wijze -te verontreinigen. 

2. Wanneer blijkens de biljetten der dienst
regeling op eene lijn met goedkeuring van den 
Minister van Waterstaat van de reizigers, die 
zich zonder .behoorlijk plaatsbewijs in den trein 
bevinden, boven den gewonen vrachtprijs een 
toeslag geheven wordt van J0.50 in de tweede
en van f0.25 in de derde klasse, zijn deze reizi
gers verplicht op eerste aanvrage van den be
ambte of bediende van den spoorwegdiens~ dien 
toeslag, boven en behal ve den in het eerste lid 
onder b bedoelden vrachtprijs, te betalen. 

3. Met dengene, die zich zonder behoorlijk 
plaatsbewijs in den trein bevindt, wordt gelijk
gesteld hij, die, bij ~et opvragen der plaatsbe: 
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, wijzen na aankomst van den trein, op het ter
rein van ·den spoorweg niet in•het bezit is van 
een behoorlijk, niet verminkt of onleesbaar ge
maakt plaatsbewijs,_of dit weigert te vertoonen 
of af. te geven. 

4. Voor de naleving van de bepalingen van 
de beide onmiddellijk voorafgaande leden, als
mede van de in het eerste lid onder b, c, d en e 
voorkon;:iende bepalingen wordt ten aanzien van 
kinderen beneden den leeftijd van tien jaar, die· 
niet vrachtvrij worden vervoer<J., hun geleider 
aansprakelijk gesteld .. 

5. :Op hen, die volgens qe wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67) recht hebben op koste
loos vervoer op den spoorweg, zijn bovenstaande 
bepalingen alleen van toepassing, in zooverre 
als met dat recht en met de bevoegdheden, in 
die wet gegeven, is overeen ·te brengen. Zij 
moeten voorzien zijn van het bewijs van hun 
voormeld recht en -dit of een bewijs van vrij 
vervoer op verlangen--der beambten of bedien
den van den spoorwegdienst vertoonen. 

Wachtkame,·s. Afwijkin_q van art. 8 Algemeen 
· Reglement Vervoer 1901. 

5. 1. De wachtkamers worden ten ,minste 
een half uur v66r het vertrek van elken trein 
voor de reizigers opengesteld. 

2, Zij blijven geopend tot na het vertrek van 
elken trein. 

3. -Wanneer door aansluiting met correspon
deerende middelen van vervoer een langer 
oponthoud wordt gevorderd, zijn de reizigers 
bevoegd het vertrek van den trein in de wacht
kamers af te wachten. 

Het· ~fgeven van plaatsbe,~ijzen. 'Afwijking van 
. art. 9 Algemeen Reglement Vervoer 1901. 

6. 1_. . Aan de stations, waar pl!Jatsbewijzen 
worden afgegeven, moeten de bureaux, met de 
afgifte belast, ten minste twintig minuten v66r 
het vertrek van de treinen geopend zijn. 

2. Drie minuten v66r het vertrek van een 
trein .·behoeven geene plaatsbewijzen meer te 
~orden afgegeven. 

Inrfchting en qeldigheid der' plaatsbewijzen. 
Vel'voer mn kinderen. Afwijking van art. 10 

Algemeen Reglement Vervoer 190L 

7. 1. De geldigheidsq.uur der plaatsbewijzen 
wordt in de. tarieven geregeld. Mits binnen den 
geldigheidsduu, van zijn plaatsbewijs, is het 
den reiziger vergund zijne reis te onderbreken ; 
het aantal malen-en de voorwaarden, waarorn;ler 
van deze bevoegdheid mag worden ,gebruij.( ge
maakt, ~orden in de tarieven geregeld. 

2. De afgifte van bagage kan in _zoodanig 
geval niet op het station, waar.de reiziger.uit, 
stapt, worden gevorderd; art. 23 van het Al
gemeen Reglement Vervoer 1901 is daarop _toe-
passeliJk. · .,. 

3. Voor kinderen beneden den ieeftijd van 
drie · jaar wordt, zoo zij geene afzonderlijke 
plaats innemeil, geen vrachtprijs· ·gevorderd. 

4. Het vervoer vim kinderen beneden den 
leeftijd van tien jaar geschiedt tegen vermin
derden · vrachtprijs. 

5, Bij twijfel omtrent den leeftijd van kinde
ren beslist de beambte van d~n spoorwegdienst, 
met de contr6]P der plaatsbewijzen belast: 

6. Met_ de tarieven voor bijzondere pla!Jtsbe
wijzen·, retourkaarten, a·bonnementskaarten, te 
zamen reizende gezelschappen, pleizier- en 
andere goedkoope treinen, kunneri bijzondere 
bepalingen voor het vervoer word en vastgesteld. 

Verwissele'n -v~n plaatsbewijzen: Afwijking v~n 
art. 11 Al_qemeen Re,qlement' Vervoer 1901. 

8. 1. De reizigers kunnen hun aan een station 
genomen plaatsbewijs aan datzelfde station tot 
drie minuten v66r het vertrek van den trein 
inwisselen tegen dat van eene hoogere klasse 

-

1

door bijbetaling van het verschil in vrachtprijs·, 
zulks ·echter alleen .voor zoover er nog plaats 
!~n. de hoogere klasse beschikbaar is. · 
j 2. De reizigers, die onderweg van eene klasse 
In de. daarop. volgende hoogere wenschen over 
fe gaan, zijn, zoo zulks toegestaan wordt, ver-

. plicht een plaatsbewijs . der klasse, waarin _zij 
~ich bevinden, bij te nell_len. ____ -- . _ 

l Plaatsnemen in de rijtuigen. Afwijking van 
art. 12 Algemeen Reglement Vervoer 1901. 

9. I: Er worden geene· plaatsbewijzen voor 
epaald aangewezen plaatsen -in de rijtuigen. af

kegeven en deze kunnen niet vooruit besproken 
Worden. _ - ' I _2. De beambten en bedienden van den spoor
regdiens_t zijn bevoegd, en op -verlangen der 
reizigers verplicht, bun plaatsen aan te wijz_E)n. I 3. Indien in den trein afdeeling_in, uitsluitend 
yoor vrouwen bes_temd mochten zijn, worden 
jongens beneden den leeftijd .van dertien jaar, 
door vrouwen begeleid, in die afdeelingen toe· 
keiaten. · - · , · · - - ' · · 
I 4. In geval van·gebrek aan plaatsruimte heb
ben,- bij verwisseling van rijtuigen, reizigers 
ioorzien van. doorgaande plaatsbewijzen den 
ioorrang boven reizigers, die de reis aanvangen. 
I 5. Een reiziger, die zijne :plaats verlaat zon-

,der daarop eenig voorwerp te laten. liggen, !"-"• w•=•e• die pJ,sts Jnilidde!e doo, ,~ 

I 
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reiziger is· be·zet, zich met eene andere plaats 
tevreden stellen. 

·6. De vensters moeten, wanneer· eeri ·of meer 
reizigers zulks verlangeri, aan de windzijde ge· 
sloten zijn. 

Rooken in de rijtuigen. Afwijking van art. 13 
Algemeen _Reglement Vervoer 1901. 

10. 1. · Het rooken is verboden in alle ri.i· 
tuigen of rijtuigafdeelingen, in ·welke dat ver
bod duidelijk zichtbaar is aangegev~n. Met het 
rooken in die rijtuigen of rijtuigafdeelingen 
wordt gelijk gesteld het zich aldaar met bran
dende tabak bevinden. 

2. Wordt in een rijtuig gerookt uit tabaks
pijpen, dan moeten deze van een _dopje voor
zien ·zijn. 

8. In elken trein moet ten minste een rijtuig 
of eene rijtuigafdeeling van de tweede en zoo 
mogelijk ook van de derde klasse aanwezig zijn, 
waarin niet gerookt mag- worden. 

In- en uitstappen der reizi,qers. Opimen en 
sluifen der portieren. Contrme der plaats
bewijzen. Afwijking van art. 15 Algemeen 

Reglemenf Vervoer Hl0l. 

11. 1. De reiziger, die verzuimt plaats te 
nemen, heeft geen aanspraak op vergoeding; of 
op terugbetaling van den vracbtprijs. Hij mag 
op het door hem genomen plaatsbewijs naar het 
station van bestemming reizen met den eerst
volgenden trein, mits hij zoo noodig zijn plaats
bewijs terstond door den stationschef voor dien 
anderen trein laat. geldig maken. 

2. De termijn, gedurende welken de verschil
lende soorten van plaatsbewijzen geldig zijn, 
kan ·hferdoor niet verlengd worden. 

8. De naam van een- station wordt bij aan-
komst van den trein duidelijk afgeroepen. · 

4. De reizigers hebben evenwel zelve te zor
gen bij aankomst op het station van bestem
ming de rijtuigen tijdig te·verlaten en bij trein
verwisseling · niet in · een verkeerden trein te 
blijven of over te gaan. 

5. De reizigers behouden hun plaatsbewijs, 
totdat het door een beambte of bediende van 
den spoorwegdienst wordt afgevraagd. 

Bewaring van bag,i.qe. Afwijking van art. 23, 
tiende lid, Al_qemeen.Reglement.Yervoer 1901. 

12. De bepaling van art. 28, tiende lid, van 
het aangeha:alde reglement wordt gelezen als 
volgt: · · 

De ·reizigers kunnen hunne bagage, zoo
wel aan het station van vertrek, als aan dat 
van bestemming, indien aldaar de gelegen-

heid daartoe is opengesteld, aan daart,oe 
door· de bestuurders van den '•spoorweg
dienst aangewezen personen in bewaring 

, geven. 

Rollend spoorwegmaterieel. Afwijkirig van art. 39, 
vijfde lid, Al_qe~een Reglement Vervoer 1901. 

· 13. De bepaling v·an art. 89, vijfde lid, van 
het aangehaalde reglement wordt gelezen als 
volgt: . 

Locomotieven, tenders, teriderlocomotia
ven of ander beladen ·of on beladen rollend 
materieel, dat door zijn gewicht den spoor
weg sterker aangrijpt dan het op "dien weg 
gebruikelijke materieel, kunnen slechts met 
toestemming van de bestuurders van den 
spoorwegdienst en onder het nemen van de 
noodige voorzorgen, krachtens bijzondere 
overeenkomst tusschen den afzende_r en de 
genoemde bestuurders vervoerd warden, 
nadat daartoe door den Raad van Toezicht 
toestemming zal zijn verleend. 

Ontheffing bij gebruik van freinen, als bedoeld 
· bij art. 109 Algemeen Reglement ·Dienst Locaal
spoorwegen. Afwijkirig van art. 80 Algemeen 

Reglement V ervo_er 1901. 

14. In art. 80 van het Algemeen Reglement 
Vervoer 1901 word_t in plaats van .,Algemeen 
Reglement Dienst" gelezen :' .,Algemeen Regle
ment Dienst Locaalspoorwegen". 

HO()FDSTUK III. 

SLOTBEP.A.LINGEN. 

Verkeer met het buitenland. 

15. Voor het vervoer van reizigers en goe
deren van of naar het buitenland kunnen door 
den Minister van Waterstaat van dit reglenient 
afwijkende bepalingen warden toegelaten. 

Spoorwegeµ,, uitsluitend voor het vervoer van 
_qoederen bestemd. 

16. 1. In afwijking van de artikelen 45, 46 
en 47 van de wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n•. 67) en in afwijking van art. 3 van dit regle
ment behoeft bij spoorwegen, welke uitsluitena.· 
bestemd zijn voor het vervoer van goederen, 
niet overeenkomstig de in die artikelen vervatte 
voorschriften te warden gehandeld. 

2. De Minister van Waterstaat kan voor deze 
spoorwegen geheel, ten deele of voorwaardelijk 
ontheffing verleenen van de bepalingen van dit 
reglement en van het Algemeen Reglement Ver
voer 1901, voor zooveel hier van toepassing. 
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01,ert?-eding van uitvoeringsvoorsclwijfen, 
17. Het niet naleven van krachtens en ter 

uitvoering van de bepalingen van dit reglement 
door den· Minister vari Waterstaat of door den 
Raad van Toezicht gegeven voorschriften staat 
gelijk met overtreding van die bepalingen . 

. V erkorte titel. . . 
18. Dit · reglement kan .worden aangehaald 

onder den titel ,.Algemeen Reglement Vervoer 
Locaalspoorwegen" of ,,A. R. V. L." 

.Behoort bij Koninklijk besluit van 8 Juli 
Hl15 (Staatsblad n•. 309). 

Mij bekend, 
De Ministe,· va.n Waferstaat, C. LELY. 

8 Juli 19·15. BESLUIT, tot nadere wijzigi_ng van 
bet Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
s. 310, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Waterstaat van 15 Mei 1915, n°. 221, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
,Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 8 April 1893 (Sfaatsblad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 J uni 1915, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juli 1915, n°. 219, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 October 1915 het Algemeen 

Reglement Vervoer 1901, vastgesteld bij Ons 
besluit van den 4den Januari 1901 (Staatsblad 
n°. 20), laatstelijk; gewijzigd bij Onze besluiten 
van 18 Juni 1915 (Staatsblad n•. 275) en 19 ,Juni 
1915 (Staatsblad no. 286), te wijzigen als volgt: 

]~. In artikel 2 vervallen het derde tot en rnet-. 
het zevende lid. 

2°. Artikel 80 wordt opnieuw vastgestel.d en 
gelezen als volgt : 

,.011thejfing bij gebruik van trei11en, samenge
steld uit bijzonder soort materieel". . 

,.Wanneer bet gebruik van treinen, als be
doeld in artikel 109 van het Algemeen Regle
ment Dienst, ontheffing van sommige bepalingen 
van dit reglement noodig maakt, is de MiIJister 
van Waterstaat bevoegd die te verleenen". 

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 8sten Juli 1915. 
WILHELMI.NA. 

De Minister van Watersfaat, C. LELY. 
· (Uitgeg. 24 Ji,li 1915.). 

8 Juli 1915. BESLUIT, houdende ·vrijstelling 
van de verplichting tot overlegging van 
attestatien de vita bij betaling van pen
sioenen en gagementen ten laste van de 
Staatsbegrooting, aan den belanghebqende 
in persoon, in de kolonien Suriname en 
Curafao. S. 311. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

:E,"olonien en van Financien van 22 Juni 1915, 
afdeeling E1, n°. 49 en 6 Juli 1915, afdeeling 
Pensioenen, n°. 69 ;· 
' Gelet op het Koninklijk besluit van 16 No
vember 1894 (Staatsblad _n°. 173); 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Tot het bekomen van betaling van pensioenen 
en gagementen ten laste van de Staatsbegrooting 
is in de kolonien Sui·iname en Curagao overleg
ging van eene attestatie de vita niet nobdig, in
dien belanghebbendeq het hun toekomende in 
,persoon komen ontvangen. Alsdan moet echter 
door den met de uitbetaling belasten ambte
naar op het betalingsstuk eene verklaring 
worden gesteld, dat de uitbetaling van het be
drag aan den - hem bekenden - be_langheb
bende in persoon h:eeft plaa ts gehad. 
' Onze Ministers van Kolonien en van l!'inan
cien zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staafsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den Ssten Juli 1915. 
WILHELMINA. 

I De Minister van Koloniiin, TH. ·B. PLEYTE. 
'Pe Minister van Financien, TREUB. 
I (Uitgeg. 24 Juli 1915.) 

~ Juli 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
ui tvoer van notenboomen en nofenboomen
hout. S. 312. 

. WrJ WILHELMINA, ENZ. 
I Overwegende, dat het in het belang van den 
~taat noodig is, den uitvoer van notenboomen 
en notenboomenhout te verbiedon; 
I Gezien ·de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad no. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 6 Juli 1915, Kabinet, 
Litt. T83 ; 

Den Raad ,van State gehoord (advies van 
6 Juli 1915 n•. 46); 
. Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 8 Juli 1915, Kabinet, 
Litt. U 84 ; · 
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Hebbe11 .goedgev5mden ·en. verstaan. te- .be-
palen: 

Eenig. ar(ikel. 
• De . uitvoer van notenboomen • :in noten
boomenhout is verboden van den dag der af-. 
koridigfng van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere .gevallen daarvan 
ontbeffing te doen verleenen. 

'Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en- ,van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met. de 
uitvoering -van dit Besluit, dat. in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan a-fschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage,. den 8sten Juli 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister va·n Oorlog, BosBOOM. 
De Ministe,· van Financien, TREUB. 

De Min. -van Landbouw, Ni;jverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 8 Juli 1915.) 

8 Juli 1915, BESCHIKKING van den Minister 
va~ Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
vaststelling van ee!) Jarief van de premien 
voor verzekering bij den Staat der Nede_r
landen van · de. uitkeeringen, bedoeld in 
artikel 2 van de. Oorlogszeeongevallenwet 
1915. 

De Miiiister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Premien voor eene reis 
naar of van 

a. 

Londen- ....... 7,2 

Gezien artikel 6, tweede lid, van de Oorlogs-. 
zeeongeva)len wet 1915 (Staatsblad 1915, n°. 214); 

Heeft goedgeygn_c'\en : . 
vast te stellen het ondervolgepde tarief va_n 

d.e prenii~n voor verzekering bij den Staat der 
Nederlanden_ van de uitkeeringen, bedoeld in ar
tikel 2 van de Oodogszeeongevallenwet 1915. 

Voor de toepassing van het tarief zijn de 
verzekerden ingedeeld in twee groepen. Tot 
groep I behooren mannelijke gehu wde verzeker
den, mannelijke verzekerden, die, weduwnaar 
of gescheiden zijnde, kinderen hebben van min
der dan zestienjarigen leeftijd, en vro1J.welijke 
verzekerdei1met kinderen beneden den zestien
jarigen leeftijd; tot groep II · behooren alle 
andere verzekerden dan die tot groep I b.e• 
hoo'reii. 

Het tarief is voorts ingedeeld in drie geva
renklassen a, b en c, welke onderscheidenlijk 
omvatten: 

gevarenklasse a : alle zeil-zeevaartuigen en 
de stoomzeevaartuigen met een bruto-inhoud , 
van minder dan 1000 ton (2,83 M3 ,) ; 

gevarenklasse b : alle stoomzeevaartuigen 
met een bruto-inhoud van 1000 tot 3000 ton 
(2,83 M.3.); 

gevarenklasse c: alle stoomzeevaartuigen 
met een bruto-iµhoud van 3000 ton (2,83 M3.) 

of meer. 
De premien zijn uitgedrukt in veelvouden 

van de som der dagloonen van de verzekerden. 

I. II. 

Gevarenklasse. Gevarenklasse. 

I b. I c. a. I b. \. c. 

4,16 \ 2,72 1,92 1,6 1,44 
Zuidlmst van Engeland 10,72 6,24 4,- 2,88 2,4 2,08 
Oostkust van En'5eland ·• 10,72 6;24 4,- 2,88 2,4 2,08 
Frankrijk. 10,72 6,24 4,- 2,88 2,4 2,08 
Spanje. . .... 10,72 6,24 4,- 2,88 2,4 2;08 
Portugal .. . • . . . .. 10,72 6,24 4,- 2,88 .2,4 2,08 
_Middellandsche Zee .. l0,72 6,24 4,- 2,88 2,4 2,08 
Griekenland 10,72 6,24 4,- 2,88 2,4 2,08 
N ederlandsch-Indie 10,72 6,24 4,- 2,88 2,4 2,08 
Noord,Amerika. 10,72 ,. 6,24 4,- 2,88 2,4 2,08 
Zuid-Amerika 10,72 6,24 4,- 2,88 2,4 2,08 
Denemarken .. 21,44 12,48 8,- -5,76 4,64 4,16 
Gothenburg 21,44 12,48 8,- 5,76 4,64 4,16. 
Christiania • 21,44 12,48 8,- 5,76 4,64 4,16 
Stockholm 21,44 12,48 8,- 5,76 4,64 4;16 
Oostzee 36,04 20,96 13,44 9,6 7,84 6;88 

Premie voor zeevisscbersvaartuigen per 
week .......•.... ; .. 13,92 - - 3,68 ~ -

Indien eene premie moet worden vastgestela'• I havens of streken in de gevaarlijke kustge
voor eene samengestelde reis naar meerdere I bieden, waar'voor reeds verschillende premien 

' 
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zijn. vastgesteld, z~l a{s prem_ie voor die reis I 
gelden de hoogste der bedoelde premien, ver- , 
hoogd met niet meer dan 25 pCt. van elk der- ! 
andere premien. . '1 

Voor reizen naar in het · tarief niet aan
gewezen havens zal de premie zoo spoedig 
mogelijk na ontvangst der aanvraag door den 
ondergeteekende worden vastgesteld. 

's Gravenhage, 8 Juli 1915. 
De M {nister voornoemd, POSTHUMA. 

8 Jidi 1215. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de burgemeesters der gemeen
ten betreffende vergoeding wegens kost
winnerschap. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat wan
neer tijdens den verderen duur van den.huidi
gen mobi!isatietoestand verlof tot lt,rstel van 
gezondheid -wordt verleend aan militairen, wier 
betrekkingen vergoeding wegens kostwinner
schap genieten,· die betrekkingen ook over 
den duur van bedoeld verlof in. het genot 
mogen worden gelaten · van de hun toegekende 
vergoeding. 

Ter kennis van· de autoriteiten der land
macht wordt gebracht, dat zij nopei:J.s ver
leende verloven tot herstel van gezondheid 
voortaan geen opgaven, als bedoeld in de ver
goedingsvoorschrift,en, aan U behoeven toe te 
zenden. 

De Minister. van Oorlog, BosBooM, 

9 Juli 1915.· WET, tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk ·der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915. S. 313. 

Bij deze wet wordt een .artikel ingevoegd, 
luidende: 

A1·t. 85bis. Kosten van onderhoud en verdere 
uitgav:en van tengevolge van den o·orlogstoe
stand uit het buitenland 1rnar Nederland uit
gewekepen en ·van tengevolge van den oorlogs
toestand behoeftig geworden, in Nederland 
verblijvende buitenlanders, met f 3,000,000. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal v~n de 
Hide afdeeling van genoemd hoofdstuk ver
hoogd metf3,000,000 en het eindcijfer van dat 
hoofdstuk met gelijk bedrag. 

9 .Tuli 1915. WET, -tot ·nadere aanvulling en 
wijziging der wet van 26 April 1884 (Staats-

. blad n•. 80), houdende buitengewone maat
regelen tot afwending van eenige besmet
telijke ziekten en tot wering harer uit
_breiding en gevolgen. S. 314. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 353, 1---5 . 
. Hand. id. 1914/15, bladz. 1562_:_1563. 

Hand. l • Kamer 1914/15, bladz. 422. 

Wij WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging _genomen bebben, · 

dat het wenschelijk is•de wet van den 26 April 
1884 (Staatsblad n•. 80),houdende buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besme~te- · 
lijke ziekten en tot wering barer uitbreiding en 
gevolgen, zooals die wet is aangevuld_en gewij
zigd bij de wetten ,an 20 Juli 1884 (Staatsblad 
n•. 164) en 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
nader aan te vullen en te wijzigei:J.; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van.State, enz. 
Art. I. In artkel 1 der wet van 26 April 1884 

' (Staatsblad n•. 80) wordt in de plaats van: ,,of 
pokken" gelezen: ,, , pokken of vlektyphus 
(typhus)". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met den 
:, dag, volgende op dien, waarop zij is afge-
1 kondigd. 
' Lasten en bevelen,. enz. 

Gegeven te 's-Gravenbage, den 9den Juli 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
Minister van· Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN .. 
. (Uitgeg. 22 Juli 1915.) 

9 Juli 1915. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van. het zesde boofdstuk der Staats
begrooting voor bet dienstjaar 1915. S. 315. 

Bij deze 3vet wordt de omscbrijving van e•m 
artikel veranderd en wordt bet artikel ver
hoogd. 

Tengevolge biervan wordt het totaal van de 
IIlde onderafdeeling der lste afdeeling, bet 
totaal der late. afdeeling en het eindcijfer van 
bet VIde boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
1915· verhoogd met f 10,000. 
I 

I 
~ Juli 1915. WET, houdende verbod om _som-

mige artikelen te laden in of te vervoeren 
met visschersvaartuigen. S. 316. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.' .. doen te weten: 
' Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is te vo<irkomen, dat door 
1isschersvaartuigen . hi tijden van ?or log of 

· oorlogsgevaar. goederen worden mtgevoerd 
waarvan -de uitvoer verboden is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. ·1. In tijd van oorlog of oorlogsgevaar 

is bet verboden in visscbersvaartuigen goe
deren, waarvan de uitvoer verboden is, in te 
laden of te vervoeren, voor zooverre die goe
deren niet noodig zijn voor uitsluitend gebruik 
aan boord. 

2. Door of namens Onzen Minister van 
Marine kan, wanneer bijzondere omstandig-
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heden daartoe aanleiding geven, geheel of ge
deeltelijk dispensatie worden verleend van het 
verhod, bedoeld in artikel 1. 

3. Hij, die in strijd met het verbod bedoeld 
in artikel 1, eenig. goed inlaadt of vervoert, 
·wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of een geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd· gulden. 

De goederen waarmede het strafbare feit is 
gepleeg.d, kunnen worden · verbeurd ·verklaard. 

]'eiten bij dit artikel- strafbaar gesteld, wor
den beschouwd als misdrijven. 

4. Met het opsporen :van de overtredingen 
van rleze wet zijn, behalve de bij artikel 8 van 
het W etboek van Strafvordering aangewezen 
personen, belast de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

5. Deze wet treedt in werking met den d11g 
volgende ·Op dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz, 
Gegeven te 's-Gr!!,venhage, den 9den Juli 

1915. . . 

WILHELMINA. 

De Minister van· .MarinP, J. J. RAMBONNET. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

De Ministe,· van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 16 Juli 1915.) 

9 Juli 1915. WET, tot verklaring van het al
gemeen nut der onteigening van eigen
dornmen, noodig in verband met het bouwen 
van een post- en telcgraaflrnntoor en voor 
verbreeding van de Drakenburgsteeg te 
Utrecht. S. 317. 

9 Juli 1915 .. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914. 
s. 318. 

Bij deze ·wet worden eenige a;tikelen· inge
voegd en v_erhoogd en w~rdt de o~schrijving 
van een artikel gewijzigd. 

.Tengevolge hiervan wordt in het Vllde 
hoofdstuk B de~. Staatsbegrooting v'oor het 
dienstjaar. 1914 het totaal van de Ilde Afdee
ling gebracht opj 147,750; dat van de IVde 
Afdeeling op f 9,975,656.50; dat van de VIde 
Afdeeling op/2,796,071.-; dat van de VIIIste 
AfdeP,ling op f 1,369,041)5; dat van de IXde 
Afdeeling op f 12,625,612,50: dat van de Xde 
Afdeeling op f 5,713,189.22; en het eindcijfer 
van het hoofdstuk op f 43,249,814.225• 

9 ·Juli 1915. WET, tot vaststelling.van de be 
grooting van iilkornsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het die,ristja'ar 
1915. s. 319. 

W lJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging ·genomen hebben, 
dat, ingevolge artikel 31 der Leeningwet 1914, 
eene afzonderlijke begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leenin~fonds 1914 yoor 
het jaar 1915 bij de wet behoort te · worden 
vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De begrooting van-uitgaven van het 

Leeningfonds 1914 wordt vcior het dienstjaar 
Hl15 vastgesteld als volgt: 

Art. 1. Renten. van de krachtens de Leening
wet 1914 uitgegeven schuldbekentenissen, tegen 
vijf ten honderd in het jaar, over·een gezamen
lijk kapitaal van· f 275,000,000, verschijnende 
1 Augustus 1915 . . . . . . . . f 6,875,000 

Art. 2. Uitgaven in 1914 en 1915 
gedaan ten behoeve van de uitgifte 
der krachtens de Leeningwet 1914 
aangegane leening, met inbegrip 
van de provisie en vergoeding be-
doeld in artikel 9 dier wet. • . . 699,000 

Art. 3. Periodieke kosten van het 
beheer der in het vc.rig artikel be
doelde leening, daaronder begreµen 
p,ovisie van een achtste ten honderd• 
van het nominaal bedrag van de in 
het buitenland betaalde coupons 
van de schuldbekentenissen dier 
leening. . . . . . . . . . . . . . 2,000 

Art. 4. Uitkeering · a:;i.n de alge
rneene middelen tot dekking der 
uitgaven begrepen in de Staatsbe-
grooting voor het dienstjaar 1915 . 1,000,000 

Art. 5. Gratificatiel). wegens kleine 
uitgaven, gedaan ten behoeve van 
de uitgifte der in artikel 1 bedoelde 
leening. . . . :· .... -. .- .. ·. . • 300 

Art. II. Tot dekking van de uitgaven, be
grepen in de biJ artikel I dezer. w,et vastgestelde 

. begrooting, worden aangewezen de volgende 
middelen: · 

A. Opcenten <:>P. directe bel_astingen,: 
1. de krachtens artikel 34 der Leeningwet 

1914 geheven wordende twintig opcenten op de 
grpndbelasting over het .belastingjaar 1915; 

2. de krachtens het-onder 1 genoemd artikel 
geheven wordende twintig. opcenten op de per
soneele _belasting over het jaar 1915; 

3. 2/ 3 gedeelte van de krachtens artikel 35 
der Leeningwet 1914 geheven wordende drie en 
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dertig opcenten. op de·inkomsten belasting over 
het belastingjaar 1915-1916; 

4. · 2/ 3 gedeelte van de krachtens artikel 35 
der Leeningwet 1914 geheven wordende drie en 
dertig opcenten op de vermogensbelasting over 
het belastingjaar 1915-1916 ; 

B. Opcenten op indii-ecte belastingen: 
1. de krachtens artikel 36 der Leeningwet 

1914 geheven wordende vijftig opcenten op de 
zegelrech ten van bui tenlandsche effecten ge
heven of verschuldigd geworden in het tijdperk 
van 1 Januari 1915-31 December 1915; 

2. , de krachtens evengenoemd artikel 36-ge
heven wordende tien opcenten op de rechten 
en boeten van registratie alsmede op de rechten 
en boeten van hypotheek, verschuldigd van de 
in het tijdperk van 1 Januari 1915-31 Decem-
1915 geregistreerde akten; 
· C. ·:opcenten op accijnzen: 

I. de krachtens artikel 37 der Leeningwet 
1914 geheven wordende 10 opcenten op den 
gedistilleerdaccijns, die in het tijdperk 1 Ja
nuari 1915-31 December 1915 vorderbaar 
wordt; 

2. de krachtens evengenoemd artikel 37 ge
neven wordende twintig opcenten op den 
accijns op suiker, welke geheven wordt in 
het jaar 1915; 

3. ·de_ krachtens evengenoemd artikel 37 ge
heven wordende twintig opcenten op den 
accijns geheven van wijn, die in het jaar 1915 
wordt ingevoerd, hier te lande vervaardigd of 
uitgeslagen uit entrepot of uit een bergplaats, 
als bedoeld in artikel 14 der wet van 20 Juli 

van gelden, verkregen door de krachtens de 
Leeningwet 1914 aangegane leening; 

G. Andere ontvangsten en toevallige. baten. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Juli 1915. 

WlLHELMIN A. 
De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitge,q. 17 Juli 1915.) 

9 Juli 1915. WET, houdende vri,istelling van 
successierecht voor 'de sehenking van schil
derijen en teekeningen door dr. 0. HoF· 
STEDE DE GROOT aan de gemeente Gro-

' ningen. S. 320. · 
WrJ WILHELMlN A, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen- hebben, 

dat het wensehelijk is vrijstelling van successie
recht te verleenen voor de schenking van schil
derijen en teekeningen door dr. C. HOFSTEDE 

, DE GROOT aan de gemeente Groningen; 

1 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Er zal geen recht van successie wor-

1 don geheven wegens de schenking van schilde
, rijen en. teekeningen door dr. C. -HOFSTEDE 
DE qROOT te 's Gravenha,qe aan de gemeente 
Groningen bij aide, den 18 Januari 1915 ver-

,leden voor den notaris Jhr. A. J._ B. VERHEIEN 
, te Groningen. 

2. · De verplichting tot aangifte overeen
, lrnmstig artikel 59 der .Successiewet wordt voor 
de in artikel 1 bedoelde schenking opgeheven. 

Lasten en -bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Juli 1915. 

WILHELl\HN A. 
1870 (Staat .. blad n•. 127), alsmede op den wijn-

1 

accijns, die in het jaar 1915 ter zake van onder
maat in een particulier eutrepot mbet worden 1 

IJe Minister van Financien, TREUB. 

(Ui~qeg. 23 Juli. 1915.) 

ingevorderd; 9 Jieli 1915. WET, tot --wijziging van de wet 
D. de in 1915 door het Rijk ontvangen van 9 April 1875 (Staat;blad n•. 67) tot rege-

sommen wegens· rente en terugbetaling van ling van den dienst en het gebruik der 
voorschotten aan gemeenten en andere licha- spoorwegen. S. 321. 
men in verband met de buitengewone omstan-

1 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1913114, n°. 381, 1-3; 

· digheden in de-jaren 1914 en 1915 ten laste van ~914/15, n°. 92, 1-5. 
het Rijk verstrekt; · [ Ha-nd. id. 1914/15, bladz. 1560, 1561. 

E. de- in 1915 .door het Rijk ontvangen Hand. 1e Kamer 1914/15, bl,a,dz. 422. 
sommen wegens den verkoop van zaken, welke WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
ten laste van het Rijk zijn gevorderd of aan- Alzoo Wij .in overweging genomen hebben, 
gekocht ten behoeve van de mobili~atie en van dat wijziging wenschelijk is van de wet van 
het in staat van verdediging brengen van stel- 9 April 1875 (Staat.9blad n°. 67) tot regeling van 
lingen en forten; den dienst ·en het gebruik der spoorwegen, 

F; de rente, welke in het dienstjaar 1915 laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 April 1893 
door de kolonien aan 's Rijks schatkist wegens (Staatsblad n•. 62); 
kasvoorschotten wordt vergoed, voor zoover de Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Yerstrekking· dezer voorschotten geacht moet Eenig artikel. 
worden -slechts te kunnen zijn geschied ten Art. 27 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
gevolge van de aanwezigheid in 's Rijks kas n°. 67) wordt gewijzigd· als volgt: 
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· a:·tusschen de woorden: ,,de.beeediging van 
de beambten en bediend·en van den spoorweg" 
_en de slotwoord_en : ,,en hetgeen ;verde"t ter- ver
zekering van de beq,oorlijke uitoefening der 
spoorwegdiensten en het veilig verkeer over de 
spoorwegen,. krachtens deze wet, is voor te 
schrijven" wordt ingevoegd: ,,dJ wijze, waarop 
omtrent ongevallen in den spoorwegdienst een 
onderzoek wordt ingesteld" ; 

1 

b. als tweede tot en met vijfd~ lid wordt toe-
gevoegd: , 
· , ,, Bij do voo1;schriften omt,ent; onderzoek van 
ongevallen kan worden bepaald, dat zoodanig 
onderzoek, zoo dikwijls dit door Onzen Mi
nister van Waterstaat wordt bevolen, ·zal ge
schieden in het openbaar, behotidens de be
perkingen, voor te schrijven iri bet algeineen 

-belang; 
·Onverininderd het bepaalde in artikel 12--is 

een ieder, die door of vanwegJ ·bet gezag, dat 
met de leiding van een onderzoek volgens· bet 
vorig, lid is belast, wordt opgeroepen. orri als 
getuige of deskundige te verscbijneri, verplicbt 
aan die oproeping gevolg te geven en getuige-. 
nis van de waarbeid af te leggen of voorlicb-
ting te geven. 1 

Aati' deze getuigen en. deskundigen ·wordt, 
zoo zij· dit verlangen, eene schadeloosstelling 
toegelegd naar den maatstaf der tarieven van 
justitiekosten en salarissen i in burgerlijk~ 
zaken·. 1 

De kosten van bet· onderz6ek volgehs bet 
tweede lid worden- gedragen ·door bet Rijk." 

Lasten en -bevelen, enz. ·· 
Gegeven te 's-Gravenhage·, den 9den Juli 1915. 

WILHJ,i]LMIN A. 
De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

De Minister van Justifie, I B. ORT. 

(Uif.qe_q_ 27 Juli 1915.) 
- I .. 

.9· Juli 1915. WET, tot bev6rdering· van de 
kanalisatie ·van Westerwolde. S. 322. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; . doen te weten: 
Alzoo •Wij in overweging genomeil bebben, 

dat het wenschelijk is de bij de wet van 24 J uni 
.1901 (Staatsblad n°; 186) aan het' waterscbap 
Westerwolde · ~it 's :Rijks scb~tkist verleende 
bijdrage te verboogen.;-

Zoo is bet, dat Wij, den-Ra\(d van State, \l.Dz. 
Eeni,q artikel, 

.Uit 's Rijks scbatkist wordt .aan. bet water
schap Westerwolde eene nadere bijdrage ver
leend van·· de helft der kosti:m, die de kanali
satie van Westerwolde bedoeld bij de wet van 

.24 Juni 1901 (Staatsblad n°.-i86) meer zal,vor
deren dan ·drie millioen gulden (f 3,000,000), 

tot eeh maximum van. vijfhonderd duizend. 
gulden (f 500,000). 

Lasten en bevelen;.enz. 
Gegeven te 's-Gravenbng'e·, den 9den Juli 

1915. 

WILHELMINA: 

De Minister van·waterstaat,_ c:·v1;:LY. 

(Uit_qeg.; 17 Juli 1915;) 

9 Juli 1915. WET, boudende goedkeuring van 
eene door den Staat met de gemeente 
Utrecht · gesloten overeeilkomst in zake 
ruiling" van terreirien. S. 323. 

9 Juli 1915. WET, houdende wijziging .van de 
.. begrooting viii fokomsten en uitgaven voqr 

de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie 
voor den dienst 'van ''iin5 ·c~uiiing van te;, 
,reinen te Utrecht). S. 324 .. 

9 Juli 1915. WET, boildende bepalingen tot 
wijziging van de Meeldauwwet 1912. S. 325. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1914/15, n°. 330, 1-6. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 1561. 
Hand. l•· Kamer 1914/15; bladz. 423.-

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te ~eten: 

,\.lzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenscbelijk · is eenige wijzigingen_ aan 
te brengen in de wet van 23 September 1912 
(Staatsblad n°. 30'1), boudende bepalingen tot 
wering en bestrijding van den Amerikaanscben
kruisbessenmeeldauw;. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
In de wet van 23 September 1912 (Staatsblad 

n°. 304), houdende bepalingen .tot wering en 
bestrijding van den Amerikaanschen kruis• 
bessenmeeldauw, worden- de.- volgende wijzi
gingen aangebracht: · 

Art. I. Ins artikel 1 vervallen de woorden : 
.,.zwarte bessen; roode of witte aalbessen of 
frambozen", en -worden de. woorden ,,in- of 
door te voeren"· veranderd. in .,in te voeren". 

Art. II. In bet tweede · lid van artikel 2 
worden·de woorden: ,.in:- en doorvoer"-veran
derd in·: ,,invoer": · 

Art. Ill. In artikel ,6 :w_orden de, woorden: 
,,bet afsnijden en onscbadelijk maken der aan
getaste scbeuten" vervangen door: ,.bet snoeien 
en, onscbadelijk rriaken van scheuten van aan
getaste of verdachte struiken''. 

Art. IV. In artikel ~-vervallen de woorden: 
·;,zwarte ,bessen, roode .of -witte aalbessen of 
frambozen". 
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Lasten en bevelen, enz. [ 9 Juli 1915'. WET, houdende verhooging van 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Juli 1915.1 de koloniale huishoudeli5ke beg rooting v·ail 

WILHELMINA.. Suriname voor het dienstjaar 1915. S; 328. 
JJe Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uifgeg. 24 Juli 1915.) 

9 Juli 1915. WET, houdende wijziging van 
artikel 49 van het bij de wet van 2 Septem
ber 1854 (Sfaatsblad n°. 129) vastgesteld 
Reglement op het beleid der Regeering 
van Nede,·landsch-Indie. S. 326. 

Bijl. Hand. 2e K11me1' 1914/15, n°. 206. 1-7. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 1557-1558. 
Bijl. Hand. 1° Kam_er 1914/15, n°. 206. 
Hand. id. 1914/lb, bladz. 423. 

· WIJ WILHELMINA., Et-.z ... doen te weten: 
A.l_zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 49 van het bij de 
Wilt van 2 September 1854 (Staatsblad .. n°. 129) 
vastgestelde Reglement op het beleid der Re
geering van Nederlandsch-lndie tG wijzigen; 

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

Artikel 49 van het bi} de wet van 2 Septem
ber 1854 (Staatsblad n°. 129) vastgesteld Regle
ment op het beleid der Regeering van Neder
landsch-Indie wordt gelezen : 

Met inachtneming van de regelen, bij alge
meene verordening gesteid; en behoudens de 
uitzonderingen bij dit reglement en andere 
wetten bepaald, worden de ambtenaren be-

L noemd an ontslagen door den Gouverneur
Generaal. 

Het ontslag aan ambtenaren, die met verlof 
of wegens redenen van dienst buiten· Neder
landscli-Indie vertoeven, wordt door den Koning 
verleend. 

De Gouverneur-Generaal kan met machti
ging des Konings zijne in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde bevoegdheid aan anderen 
overdragen: · 

De regelen omtrent het toekennen van pen
sioenen worden bij algemeene verordening ge
steld. 

Las£en en bevelen, enz. 
Gegeven te 'scGravenhage, den 9den Juli 1915. 

WILHELMINA. 
JJe Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 24 Juli 1915.) 

9 Juli 1915. WET, houdende goedkeuring van 
overschrijding van eenige artikelen van de 
koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 19~3. S. 327. 

9 uli 1915. WET, .. houdende verhooging van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar · 1915. S. 329. 
ij deze wet wordt een artik~I verhoogd: 
en gevolge van die verhooging wordt het 

to aal van de !Ide afdeeling gebracht op 
f ,835,099.37 en het eindcijfer van dat hoofd -
st k op f 3,229,288.98. 

9 BESLUIT, tot wijziging van het 
Motors ·en Rijwielreglement. S. 330. 
IJ WILHELMINA., ENZ. 

p de voordracht van Onzen Minister van 
W terstaat van 7 Juni 1915, n°. 266, A.fdeeling 
W terstaat; 

ezien artikel 2 der Motor- en Rijwiel wet; 
elet op de door Onzen Minister voornoemd 
rgelegde adviezen van de Gedeputeerde 
en der provincien; 
en Raad van State gehoord, advies van 
uni 1915, n°. 20; 

ezien het nader rapport van Onzen Minister 
vo rnoemd van 6 Juli 1916, no. 230, Afdeeling 
W terstaat; 

Hebben g~edgevonden en verstaan : 
I In artikel 20, tweede lid, van het Motor

ijwielreglement wordt als punt 2 de navol
gen e zinsnede irigevoegd : 

t n aanzien van dienstverrichtingen van 
am tenaren der invoerrechten · en accijnzen 
v.:>o zooveel afwijking van het daar bepaalde 
is elast door den inspecteur dier middelen. 

I . Het tegenwoordig punt 2 wordt vernum
mer tot punt 3. 

0 ze Minister voornoemd is belast !llet de 
uit ering van· dit besluit, dat -in het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
·afsc rift medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 9den Juli 1915. 
WILHELMINA.. 

JJe Minister van Waterstaat, 0. LELY. 
( Uitgeg. 24 Juli 1915.) 

9 J li 1915. BESCHIKKING van den Minister 
an Landbouw, Nijverheid en Handel tot 
itvoering van art. 5 van de Ooriogszee
ngevallenwet 1915. 

D · Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Han el; 

G ien art. 5 van de Oorlogsz(leongevallen
wet 915; 
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_ Heeft goedgevonden ; . 
de ·hoofdinspecteur, inspecteurs en adjunct-

., •• - • • I 

inspecteurs voor de scheepv.aart ran .te .wijzen 
als de ambtenaren, die bevoegd ~ijn te beoor
deelen of de in· art. 2 van de Oorlogszeeonge
vallenwet.1915 bedoelde uitkeeringen-v4?ldoende 
gewaarborgd zijn. 

's Gravenhage, 9 Juli 1'!16. 
-De Minister voornoemd. ~OSTHU111A, 

9 Juli 1915. BESCHIKKING van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel tot uit'
voering van art. 8 van de Oorlogszeeonge
vallenwet 1915 en art. 2 van h~t Konlnklijk 
besluit van 30 Juni 1915 (Staatsblad n°. 300). 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; ; 

Gezien art. 8. _ van de Oorlogszeeongevallen
wet 1915 en art. 2· van het Koniriklijk besluit 
van 30 J uni 1915 (Staatsblad n•. 300), to'fvast
stelling van eenen algemeenen maatregel van 

·bestuur tot uitvoe~ing van de g~noemde wet; 
Heeft goedgevonden vast te st'ellen de hier-

- onder afgedrukte fermulieren I :en II van de 
v66r het ondernemen van eene reis aan elk 
lid van· de bemanning van een zeevaartuig_ uit 
te reiken verklaring, waaruit blijkt tegen wien 
of tegen wie de schepeling of zljne nagelaten 
betrekkingen eene vordering tot uitk~~ririg 
van de bedragen, waarop hij of z

1
ijne nagelaten 

·betrekkingen krachtens de OorJogszeeongevai
lenwet 1915 aanspraak zullen kunnen verkrij
gen, kunnen instellen. 

's Gravenhage, 9 Juii 1915. 
1 

De Minister voornoe1nd, POSTHUMA. 

FO RMULIER I, I 
·oedoeld in artikel 2, derde lid, I van den alge
meenen maatrPgel van bestuur tot 1uifvoering t•an 
de Oorlogszeeongevallenwet 1915, ,vasfgesteld bij 
Koninklijk bvsluit van 30 Juni 1915 (Staats-

blad n°: 300). 
· - als 

De ondergeteekende verklaart · den , namens 
eigenaar van het zeevaartuig . : • . . . . 
gemerkt . . . . . . . , . onder

1
scheidingssein 

• , thuis beh~orende te . . 
••••••••• •J 

dat de leden van de bemanning van genoernd 
zeevaartuig en hunne nagelateri betrekkingen 
eene vordering tot uitkeering vai:i' de bedragen, 
waa_rop zij krachtens artikel 2 van ·de Oorlogs
zeeongevallenwet 1915 aanspraak zullen kun
nen verkrijgen, rnede zullen kunnen instellen 
tegen . · . . . . . . ·. · ' 

.... _, den 

_ .l!'ORMULIER .II, 
bedoeld in artikel 2, derde lid, van den alge
meenen maatrege_l _ van besi'lfHr. _to,t uitvoering van 
de Oorlogszeeougevallenwet Hi15, va~fgesteld bij 
Koninklijk besluit van 30 Juni 1916 (Staats-

blad n•. 300). . 

, als 
De ondergeteekende verklaar_t·------

narnens. den 
eigenaar van het zeevaartui!( . . . . . . .. 
-gemerkt • . . . . . . , OI)derscheidingssein 

. . . . . . • . .. , thuis behoorende te . . 

dat de led en van de bemanning van genoe_md _ 
zeevaartuig en hunne nagelaten betrekkingen 
eene vordering tot uitkeering van de bedragen, 
waarop, zij krachtens artikel 2 van de Oorlogs, 
zeeongevallen wet 1915 aanspraak zullen kun
nen verkrijgen, mede zullen kunnen instellen -
tegen 

... , den 

Artikel 2 en de daarmede verband houdende 
artikelen 3 en 8 van de Oorlog~zeeongevallen
wet 1915 luiden als volgt: 

Art. 2. 1. Elk lid der bemanning van een 
zeevaartuig, dat na het in werking- treden dezer 
wet uit Nederland buitengaats wordt gebracht, 
heeft, ingeval hein een ongeval overkomt ten 
gevolge van of in verband met eene gebeur
tenis, welke een onmiddellijk gevolg is van 
den huidigen oorlog, gedurende den tijd van 
zijne ongeschiktheid tot werken, recht op een _ 
uitkeering. Deze uitkeering bedraagt: 

I. zeventig procent ~an bet dagloon van den 
getroffene, · ingeval van blijvende of tijdelijke 
geheele ongeschik:theid tot werken; 

II. een in verhouding tot de .verloren ge
schiktheid tot werken staand dee! van zeventig 
procent van zijn dagloon, ·ingeval van blijvendfl 
of tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid .tot 
werken; 

voor de toepassing van deze wet wordt een 
schepeling geh_eel of gedeeltelijk ongeschikt 
geacht tot werken, indien hij geheel of ge
deeltelijk ongeschikt is geworden tot arb_eid, · 
well,e overeenkomt -met zijne krachten v66r 

.het ongeval en met zijne bekwaamheden. 
2. Indien de getroffene ten gevolge van het 

ongeva! overlijdt, heeit de vrouw, met wie 
hij ten tijde van h_et ongeval gehuwd was, 
hebl;Jen de wettige of ten tijde van het ongeval 
wettiglijk er ken de natuurlijke · kinderen en 

.hebben ,de ouders, of bij ontstentenis van deze 
de grootouders va~ dtill overledene, indien deze 
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hun kostwinner was, en de schoonouders van 
d_en overledene, · ihdien deze hun kostwinner 
was, recht: 

a. de "vrouw, tot haar···opvolgend· huwelijk, 
op ·eerie uit.keering ten bedrage van dertig 
·procent van des <'iverledenen dagloon; . 

b. elk kind, tot zijn voleindigde zestiende 
jaar., _op _eene uitkeering ten bedrage van 
vijftien procent van des overledenen dagloon 
en; bijaldien het· ouderloos is of wordt, van 
twintig procent van dat·dagloon; 

c. de ouders, of bij ontstentenis van dezen 
de grootouders, op eene uitkeering. -bedragende 
zooveel als de overledene in den regel tot hun 
levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan 
derlig procent van zijn dagloori, en we! tot 
·den dood van den !angstlevende ; .. 

· d. de schoonouders, op eene uitkeering, be
dragende zooveel als• de overledene in ·den 
regel tot ·bun -levensonderhoud ·bijdroeg, docb 
niet ·meer dan dertig procent van zijn dagloon, 
en· wel lot den dood -van -den langstlevencle; 
het recbt voor de schoonouclers op eene uit
keering boudt eveneens op in cl_e gevallen 
bedoeld onder 1 en 2 van artikel 377 V!ln bet 
Burgerlijk Wetboek; 

cle nagelaten betrekkingen bebben -te zamen 
op geen hoogere uitkeering-recht dan op zestig 
•procent van des overleclenen clagloon, met dien 
verstande, dat de scboono;,_ders alleen recht 
hebben op uitkeering, indien de personen, 
becloeld onder a, b en c, hunne volle uitkeering 
bebbon ontvangen en cle ·ouders of grciotouclers · 
alleen dan, -indien de-personen, bedoeld onder 

· a en b, hunne voile uiikeering bebben ont
vangen, eii dat'indien de vrouw en_de·kinderen 
te zamen op eenc hoogere uitkeering clan 
zestig pr<icent van dat" dagloon zouden recht 

·hebben, de uitkeering, waarop ieder recht :Zou 
J:iebben, eene cvenredige verinindering zal 
ondergann. 

3. Indien de in •het voorgaande lid onder a 
bedoelde vrouw een nieuw huwelijk aangaat 
ontvangt zij een bedrag in eens van tweemaal 
hare uitkeering over een jaar. 

4: De uitke·ering is verscbuldigd over elken 
dag; daaronder niet begrepen Zondagen en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen. · 

5. De uitkeering wordt in ·wekelijksche ter
mijnen betaald. 

6. Bij totaal verlies · der goederen van -leden 
der bemanning door een:gebeurtenis als in het 
eerste lid bedoeld, hebben de leden der beman
ning, die niet bij die gebeurtenis het 1even 
verliezen; bovendien · ·aanspraak op eene i.1it
keering in eens.. Onder totaal verlies wordt 

erstaan dat niets ·is• gered· dari betgJen de 
· eden. der berrianning op of bij. zich· dragert. 

1: Ooze Miriiste·r·beJ'>:i.alt, ·uaar deri grondslag 
an het normale"loon; welk bedrag ·voor·de 
erscbillende groepen van s'chepelingen voor de 
oepassing van deze wet als dagloori zal'gelden. 
et dagloon wordt gesteld op.een driehonderd 

n negende gedeelte. van het loon, dit per 
aar wordt ·verdiend, doch op n'iet hooger 
an vier gulden. BJ)· de bepaling van -bet 
agloon wordt rekening g·ebouden met hetgeen 
e schepeling van derden. ontvangt, voci~ zoo-
er deze ontvangsten van ,-invloed zijn op de 
oorwaarden der arbeidsovereenkomst en, 
oor zooveel betreft schepelingen in een bedrijf, 
at gedurende sl\)cbts. een dee! van bet jaar 

_, ordt uitgeoefend, .met betgeen in den regel 
ordt verdiend in: den tijd, gedurende welken 
et bedrijf niet"wordt uitgeoefend. Onze Mi
ister bepaalt voor de verscbillende groepen 
an schepelingen het bedrag der. uitkeering, 
edoeld in lid 6; 
8. Bij twijfel .of een ongeval een gevolg is 

an of in verband staat met een gebeurtenis, 
s in bet eerste lid bedoeld, is de uitkeering 
erscbuldigd. · · ' 
Art. 3. 1·. De in bet voorgaande artikel be

oelde uitkeeringen.worden bescbouwd als een 
eel van de ,gagien en komen, beboudens, bet 
epaalde in artikel 10, ten laste van don per-

s on of de personen, ten laste van wie de 
gien komen. 
2. Afstand van het scbip en -van de met 
tzelve verdiende en nog te verdienen vracbt

p imingen of afstand door den mede-reeder 
v n diens aRndeel ontbeft de biervoren bedoel
d personen niet van de betaling dier ·uitkee-
r ngen. 

3, De .monsterrol moet bevatten de bepalin
g n van de voorgaande lede·n tan dit· artikel 
e van de artike Jen 2, en 8. 
· Art. 8. 1. In bet geval, bedoeld onder II van 

h t eerste lid vim artikel 6, zijn d'l onder I van 
d t lid bedoelde personen en de verzekeraar. of 
a dere· derde hoofdelijk verbonden fegenover 
d n getroffene en <liens nagelaten·oetrekkingen. 

2. De bepaling van· a:rtikel ·39·, aanbef en 
o der 3°. ·vari de Wet op de Regterlijke Orga
n satie· en het -Beleid. der J ~stitie is van toe
P' ssing op alle vorderihgen, krachtens deze 
·w t door of tegen· leden· 'der berilanning of 
·b n u·agelateri b'etrekkingen ingesteld. · 

3. De voorloopige tenuitvoerleggini• van bet 
v nnis niettegenstaande· hooger: beroep -of I' 

-v rzet kan bevolen worden · met of ·zonder · 
b rgtocbt. 
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4i De voorschriften van artikel 125a tot en 
met . artikel 125j van het W etlioek van Bur
gerlijke Regtsvordering zijn van, toepassing. 

5. Elk beding, atrijdig met eenige bep11ling 
van dit artikel of van de artikalen 2 en 3, is 

_nietig. __ 

· warden, -toen- · berekend · werd - welk bedrag 
wegens· premie moest warden gestort; 

dat voor het e;~y_al het z!levaartuig langer 
buiten Nederland blijft dan de termijn, waar
over premie betaald is, duurt, de verzekering 
doorloopt totdat het-zeevaartuig in Nederland 
zal- zijn teruggekeerd, we&halve voor dien 

9 ·Jiili· 1915. · BESCHIKKING van den Minister langeren tijdsduur aanvullende preniie ver-
van Landbouw, Nijverheid 'en Handel tot -schuldigd zaVzijn; 
uitvoering van art. 6, tweep.e lid, van de , dat het bewijs, dat de·uitkeeringen voldoende 
Oorlogszeeongevallenwet 1915. · zijn gewaarborgd," aan den aanvrager eerst zal 

.De Minister. van. Landbouw, Nijverheid en kunnen warden verstrekt na inzmiding van 
Handel, ·eene quitantie van starting van het verschnl
. Gezien artikel 6, tweede lid, van de Oorlogs- digde bedrag bij een der Rijksbetaalmeesters, 
zee<ingevallenwet 1915; nit -welke quitantie behoort" te -blijken,- dat het 
, Brengt ter algemeene kennis; betaalde verschuldigd was wegens premie-

dat hij, die met den Staat der N ederlanden Oorlogszeeongevallenwet 1915; 
als verzekeraar eene· overeenkomst wenscht ·dat de ·aa.nvr;ger ~e~pli~ht i~ a·ai{ d~ri betrok- · 
aan te gaan, waardoor de Staat der 'Neder. ken. ai:nlitenaar van 'de sclieepvaartinspectie 

· 1anden mede wordt verbonden tot uitkeering zoo spoedig mogelijk _na af!oop. van eene reis 
· aan de leden van de· bemanriing van een zee- mede te deelen, welke wljzigfngen gedurende 
vaartuig en hunne nagelaten betrekkingen van de reis--in de samenstelling van de bemanning 
de bedragen, waarop deze· krachtens vcirer.- zijn gebracht en hoe lang de reis.geduurd heeft. 
bedoelde wet tegenover hem aanspraak hebben, 's-Gravenhage, 9 Juli 1915. 
zich met een door of namens hem ingevuld De Minister voornoemd, PosTHUMA. 
en ondeeteekend formulier van aanvraag _ in 
dubbel behoort te wenden tcit den hoofdirispec
te~1c of '.tot een ·der inspecteµrs voor de :scheep
vaart; 

dat de bedoelde formulieren, waarvan het, 
model bij deze beschikking · is gevoegd, op 
verzoek kosteloos verkrijgbaar zijn bij den 
hoofdinspecteur en bij de inspecteurs voor de 

-scheepVaal"t; : 
dat een der · beid·e exemplare;n door den be

trokken ambtenaar van de scheepvaartinspec
tie, nadat door hem op dat ex~mplaar zal zijn 
aangegeven hoeveel wegens pr,:imie gestort zal 
moeten warden,. aan den aanvragar.zal warden 
teruggezonden; 
. dat het vastg~steld~ bedrag ~ooruit zal moe: 

ten · warden betaald en, ingeval de overeen
ko~st · met den Staat is aangegaan voor een 
bepaalden tijd. dit bedrag dl w·orden liere
kend voor z66danigen termijn, ! dat zal kunnen 
warden aangenomen, dat v66r, het verstrijken 
daarvan h~t--~~ev·aartuig weer· in e~ne Neder
landsche haven zal zijn teruggekeerd; dat na 
terugk~er te~'u~betaling van het eve.ntueei te 
veel betaalde--zal plaats hebben -en bijbetaling 
.zal moeten plaats hebben ,an _hetgeen na aan. 
vang van de. reis verschuldigd inocht ·zijn ge
worden in verband met gedurende de reis 
plaats gehad hebbende bijmonstering voor ~oo
ver met die/,-bijmonstering als zijnde waar
schijnlijk niet rekening is kunnen gehouden 

l 915. 

FORMULIER 
~•an aanvraag vaii verz~kerin_q bfj den. Sta~t der 

· Nederlanden van de ieitkeeringen, bedoeld in arti
. kel. 2 van de Qorlogszeeongevallenwet 1915. 

· · als 
De ondergeteekende verklaart na.mens _ den 

eigenaar van· het zeevaartuig ·• • • . . .- • , 
gemerkt' . . ....• , onderscheiding'ssein . • 

. • . . •. , thuisbehocirende te ; .. - ; :; , 
groot . . . . ·• . . · .- toil (2,83 M3.) bruto; . 

dat hem bekend is het door den Ministe; 
V!)n Landbouw, Nijverheid en Handel, bij be
s~hikking van .. Juli 1915 Afq.. Nijverheid 
n°. . • vastgestelde tarief van de premien voor 
verzekering bij den Staat der Nederlanden van 
de uitkeerfogen, bedoeld in artikel 2· der Oor
,logszeeongevallenwet 1915; 

'dat hij de leden van _de bemanning van ge
·noemd zeevaartuig en hunne nagelaten betrek
kingen bij den Staat der Nederlanden op den 
voet . vaU: het bepaald.e in het boven bedoelde 
tarief wenscht te verzekeren voor de uitkee-
ringen, ··bedoeld 'in artikel 2 van de Oorlogs
zeeongevallenwet -1915 · en wel a *) voor den 
tijd van ... maanden, gedurende welke het 
zeavaartuig liesteind . is oin. c)' •.• 
............... ·• . ·- ... 

b *) voor eene' reis 'naar ·. ·. . · . . . · ·. . . 
en terug ·op Nederland, waar.bij Yermoedelijk 
-zullen warden r1angedaan op de heenreis de 

27 
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havens .. en op de , aartoe door den Minister van Landbouw, Nij 
erugreie de havens .. 

a *) dien tijd . 
dat gedurende b *) die reis. de bemanmng. 

erheid en Handel gemachtigd, verklaart,. dat 
l et wegens premie v~or de verzekering biJ 
c en Staat der .N ederlanden van de bemanning 
, an het bovenbedoelde zeevaartuig en voor van bet genoemde zeevaartuig vermoedelijk 

zal besta-an uit . personen, van welke 
er. behooren tot groep I en . tot 
groep -II, bedoeld in bovengenoemd tarief; 

dat de sommen der _dagloonen v_an de per
son!)n, behoorende onderscheidenlijk tot de 
groepen I en .II bedragen f . . en f . . , 

dat hij genoegen neemt _met de bepalingen 
van de aan de rugzijde dezes afgedrukte be
schikking van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van Juli 1915, 
afdeeling Nijverheid n°. 

. , den 

De Hoofd-Inspecteur voor de Scheepvaart 

de Inspecteur 

de- Adj.-Inspecteur ,, " 

en den tijd 
[e bovenvermelde reis bedraagt 

. , den 
De Hoofd-Inspecteur voornoemd, . 
De Inspecteur voornoemd, 
De_ Adjunct-Inspecteur voornoemd, 

*) a en b. Door te. halen wat niet toepas 
selijk is. 

c. In te vullen de bestemming, zoowel 
wat de voorgenomen vaart als wat de 
voorgenomen re.izen aangaat . 

1( Juli 1915. BESLUIT, houdende vaststelling 
van het tijdstip, waarop de Oorlogszee 
ongevallenwet 1_915 in werking zal treden. 
s. 331. 

Bepaald op 19 Juli 1915. 

10 Juli 1915 .. BESCHIKKING van den Minister vab. Landbouw, Nijverheid en Handel tot uit 
voering van art. 2, .zesde en zevende lid, slo , van de Oorlogszeeongevallenwet 1915. 

De Minister van Landbouw, N_ijverheid en Hai de!; 
_ Gezien art. 2, zesde lid en zevende lid, slot, v8ln de Oorlogszeeongevallenwet 1915 (Staats

blad n°. 214); 
- Heeft goedgevonden : 
te .bepalen, dat de uitkeering in eens, wegens to aal verlies van goederen, bedoeld in art .. 2, 

,zesde lid, der genoemde wet, -uitgedrukt in veelvbuden van het dagloon, dat elk individueel 
lid. van de bemanning van een zeevaartuig. geach wordt voor de toepassing van de Oorlogs
zeeongevallenwet l915 te .verdienen,. zal bedrag n voor: 

Rang. 

schippers 

stuurlieden 

machinisten . 

overigen. 

Op 
handelsschepen. 

75 X het dagloon 

75 X 
" 

,. 

50: X 
" " 

40 X ·, " 
's Gravenl;iilge, 1ff Jhli 1915. · 

Op visschersvaartuigen. 

a. 
zeilzeelvisschersvaartui
gen van meer dan 40 ton 
(2,83 l\ 3.) bruto-inhoud 
en alle door een krach t
werkttlig voortbewogen 
zeevis, chersvaartuigen. 

50 het dagloon 

40 < " " 
40 

" " 
40 k .. " 

b. 
zeilzeevisschersvaartui

gen van 40 ton· 
(2,83 M3.)· bruto-inhoud 

en daar beneden. 

. . 
30 X het, dagloon. 

30 X " " 
30 X 

" " 
30 X " " 

,, Minister voornoema:- POSTHUMA. 
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10 Juli 1915. BESCHIKKING van den Minister 

van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
afd. Nijverbeid, · no. 4650, tot uitvoering 
van art. 6, eerste lid, ·van de Oorlogszee_
ongevallenwet 1915. · 

De- Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gezien artikel 6, eerste lid, van de Oorlogs-
zeeongevallenwet 1915; 1 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
Art. 1. De persoon of de personen, bedoeld 

in het eerste lid, onder I, van : a'~tikel 6 van 
de Oorlogszeeongevallenwet 1915~ en de ver
zekeraar of andere derde, bedoeld in het eerste 
lid, o:ii.der II, van dat artikel, wcirden geacht 
voldoende zekerheid to hebben gesteld voor de 
uitkeeringen aan de bemanning en haar nage
laten betrekkingen van zeevaartuigen krachtens 
voornoemde wet verschuldigd. in\iien en zoo
lang door hen aan den Staat een· pand is ge
geven, overeenkomstig het in de volgende arti
kelen van deze beschikking bepaalde. 

2. Het .in het voorgaand artikel bedoelde 
pand wordt onderscheiden in ,,algfmeen pand" 
en ,,bijzonder pand". 

3. 1. Het algemeeil pand bestaat uit :· 
I. Een· bedrag, gelijk aan de som van drie 

producten, welke worden verkregan door 3000 
gulden achtereenvolgens te verm:enigvuldigen 
met het aantal leden der bemamjingen van_ de 
drie sterkst bem9:nde schepen, : waarvan het 
risico der verzekering door den tot het stellen 
van zekerheid gehoudene wordt gedragen. Elk 
product, dat minder dan 100,000 gulden be
draagt, woi-dt door 100,000 gulden vervangen. 

II. Een bedrag, gelijk aan he~ m-voud van 
het product van 3000 gulden met het aarital 
leden der be~anning van het st~rkst bemande 
van de onder I bedoelde schepen, doch niet 
meer dan m x 100,000 g·ulden. 

1 

De grootte van het getal ni w/ordt. ontleend 
aan de \rolgende tabel: 

2a + b 

minder dan 100 
100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
500-600 

- 600-700 
700-800 
800-900 
900 en hooger 

' • I 

m 

0 
3 
4 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
13 

In deze tabel stelt in de grootheid 2a + b 

de letter a voor het door den Minister ·ge
schatte aantal volledige reizen (been- en ·terug• 

. reis), dat gemiddeld_ door de schepen, aan de 
bemanningen , waarvan voor risico van den
gene, door wien de zekerheid wordt gestelci, 
de wettelijke uitkee~ingen zijn verzekerd, in 
een tijdvak · van drie weken wordt gemaakt. 
Visschersvaartuig-en, welke in den regel blnnen 
het gezicht der N ederlandsche kust blijven, 
komen niet in aanmerking, terwijl ten aanzien 
van de overige zeevisschersvaartuigen voor 2a 
het cijfer 3 wordt in rekening gebracht. De 
letter b stelt voor het totaal aa~tal zeevaartuig~n, 
aan de bemanningen waarvan . voor risico van 
dengene, door wien de zekerheid wordt gesteid, 
de wettelijke uitkeeringen zijn verzekerd_ 

i Indien de gezamenlijke bemanning van 
de drie sterkst bemande schepen of de beman
ning van het sterkst bemande schip talrijker 
wordt dan zij bij het geven van het pand was, is 
de pandgever verplicht het pand binnen den door 
den Miniater bepaalden termijn aan · te vullen. 

3. Ingeval het pand moet worden gegeven 
door eene vereeniging van reeders en( of) 
van vereenigingen van reeders, die door de 
onderlinge aansprakelijkheid van de leden na_ar 
het oordeel van den Minister voldoenden waar
borg biedt voor het_nakomen door de vereeni
ging van alle verplichtingen, welke deze op 
zich heeft genomen tegenover de bemanningen 
der betrokken zeevaartuigen en de nagelaten 
betrekkingen dier bemanningen, is de Minister, 
na advies te hebben ingewonnen van het be
stuur der Rijksverzekeringsbank, bevoegd het 
bedrag van · het pand, hetwelk volgens het 
eerste· lid van dit artikel moet worden ge
steld, te verlagen. De Minister kan te allen 
tijde op de verlaging geheel of gedeeltelijk 
terugkomet1; de pandgever is in dat geval ver
plicht het pand binnen den door den Minister 
bepaalden tijd aan te vullen. 

4. Na een ongeval, als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 2 van de Oorlogszeeongevallen
wet 1915, is degene, voor wiens risico de wette
lijke uitkeering aan den betrokken schepeling 
is verzekerd. verplicht binnen acht dagen, 
nadat dit hem van_wege den Minister is aan
gezegd, het algemeen pand te verhoogen met 
ee:il bed rag, gelijkstaande : 

a. ingev_al het ongeval het overlijden van 
een schepeling heeft veroorzaakt of door den 
Minister wordt vermoed te hebben veroorzaakt, 
met de· contante waarde der renten, op welke 

· ter zake van dat overlijden naar het oordeel 
van den Mi;ister vermoedelijk aanspraak kan 
worden gemaakt : . 

27* 
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b. ingeval het ongeval naai- het oordeel va 
den Minister ongeschiktheid tot werken va 
een getroffene heeft veroorzaakt, met de con 
tante waarde van de blijvende rente wegen 
geheele ongeschiktheid tot werken, met die 
verstande eehter, dat, indien de ongeschikthei 
naar het oordeel van den Minister slechts ge
deeltelijk zal zijn, de contante. waarde berekend 
wordt naar het percentage der door den Mi
nister ten hoogste verwachte blijvende onge
schiktheid, en dat, indien de ongeschiktheid 
·naar het oordeel van den Minister niet blij
vend zal zijn, in plaats van eene contante 
waarde, een bedrag van eenmaal de jaarrente, 
berekend naar geheele ongeschiktheid, moet 
worden gestort. 

5. De bepalingen van het voorgaande artikel 
zijn van toepassing, ook ingeval door dengene, 
te wiens laste eventueel de uitkeeringen zullen 
komen, betwist wordt, dat er een ongeval heeft 
plaats gehad, als bedoeld in het eerste lid 
van dat artikel. 

6. I. Ingeval betreffende het recht op uit
keering of het bedrag daarvan tusschen een 
door het ongeval getroffen schepeling of diens 
nagelaten betrekkingen en dengene, voor wiens 
rekening de uitkeeringen komen, geen gesehil 
bestaat; is laatstbedoelde verplicht om: 

a. ingeval de invaliditeit blijvend is ge
worden; , 

b. ingeval de schepeling ten gevolge van het 
ongeval is overleden, zoodra voldoende vast
staat, dat er nagelaten betrekkingen zijn, die 
aansprr.ak hebben op nitkeering, 

ter verzekering van de behoorlijke uitbeta
Ung der uitkeeringen een bijzonder pand 1;e 
stellen ter waarde van de contante waurde der 
verschuldigde renten. 
. 2. lngeval betreffende het recht op uitkeering 
of het bedrag daarvan tusschen de in den aan
hef van het eerste lid bedoelde personen ge
schil bestaat, word t- de in het eerste lid be
doelde verplichting opgeschort, totdat bij in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis eene beslis
sing in het geschil zal zijn gegeven. 

7. -Storting van pan den.in fondsen gescliiedt 
bij Generale -Thesaurie van het Departement 
van Finaneien, of, op uitnoodiging van de 
Generala Thesaurie, op het door haar aange
wezen kantoor van de Nederlandsche Bank. 

Storting van panden in geld geschiedt bij 
een der betaalmeesters tegen eene kwitantie 
van storting met de omschrijving ·,,'~ei~~s het 
stellen van zekerheid als bedoeld in artikel 6 
der Oorlogszeeongevallenwet 1915". Deze kwi
tantie wcirdt, na van het vereischte visum te 

zijn voorzien, gezonden aan het Departenient 
van Landbonw, Nijverheid en Handel. . 

8. Ingev11I den· Minister blijkt, dat de over
leder;e geene betrekkingen, die aanspraak op 
uitkeering kunnen maken, heeft nagelaten of 
dat de door het ongeval getroffen schepeling 
zijne door het ongeval verloren geschiktheid 
blijvend heeft herkregen of is overleden, doch 
niet tengevolge van het ongeval, alsmede inge
val bij in kracht van ·gewijsde gegaan vonnis is 
vastgesteld, dat ter zake. van het ongeval geen 
recht op uitkeering bestaat, wordt de ingevolge 
artikel 4 gestorte verhooging van het alge
meen pand aan den pandgever teruggegeven. 

9. In de gevallen, voorzien bij_artikel 6,'wordt 
de ingevolge artikel 4 gestorte verhooging ·van 
het algemeen pand tegen storting van het ver
schuldigde bijzondere pand teruggegeven. 

1 O. De bijdrage van de contante waarden 
van renten worden vastgesteld door den 1\ii
nister. De berekening geschiedt door overeen
komstige toepassing van de bepalingen, waar
naar de contante waarden worden berekend, 
ter hoogte waarvan krachtens de Ongevallenwet 
1901 pand moet worden gegeven ter verzeke
ring van de uitbetaling van krachtens die wet 
verscbuldigde renten, met dieD"- verstande, dat 
vorenbedoelde berekening geschiedt naar een 
rentevoet van vier ten honderd per jaar. 

11. 1. In pand gegeven kunnen slechts wor
den gelden en fondsen. 

2. Indien het pand geheel of gedeeltelijk nit 
· een geldsotn bestaat, wordt daarover door het 
Rijk balfjaarlijks rente vergoed, gelijk aan 
het wisseldisconto der Nederlandscbe Bank, 
doch in geen geva]. meer dan vier percent 

·•s jaars. 
3. Indien het pand geheel of gedeeltelijk nit 

fondsen bestaat, is de pandgever verplicht 
daarover aan het Rijk een bewaarloon 'te be
talen, gelijk aan dat, hetwelk de N ederlandsche 
Bank voor open bewaargeving bij het jaar be
rekent, benevens de verdere ·noodzakelijke 
kosten uit de bewaring en administratie van 
de fondsen voortvloeiende. 

·4. Door den Ministei; worden de fondsei:t aan
gewezen, welke in pand kunnen wbrden · ge

. geven, en de koers vastgesteld, waarnaar de 
waarde van die fondsen zal worden berekend. 

5. Ingeval van daling van den. koers der in 
pand gegeven fondsen is de pandgever ver
plicht het pand binnen den door den Minister 
bepaalden termijn aan · te v ullen. 

6. De verschenen coupons van de in pand 
gegeven fondsen worden aan den pandgever 
toegezonden. 
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12. .Bij. eene overeenkomst betrej'fende het 
geven . van een pand, als in artikel 1 bedoeld, 
moet worden bepaald: I •,· 0 

1°. dat de Minister, onverminderd het be~ 
paalde bij artikel 7 der Oorlogszeeongevallen
wet 1915, bevoegd is, om ingeval door dengene, 
door· wien het pand is gegeven, de uitkeerin
gen, welke deze in der minne heeft erkend 
schuldig te zijn of waartoe hij is veroordeeld 
bij een vonnis, dat voorloopig riitvoerbaar ver
klaard of in kracht van gewijsde gegaan is, 
naar het oordeel van den Minister niet regel
matig aan de rechthebbenden worden uitbe~ 
taald, die uitkeeringen nit het pand te betalen. 
en daartoe het pand voor zooveel noodig te 
gelde te maken. 

2°. dat de Minister bevoegd is de in pand 
gegeven schuldvordering, welke opeischbaar 
mocht worden, in te vorderen; het ingevor
derde bedrag wordt dan beschouwd als in geld 
gesto rt pand ; 

30_ dat de Minister bevoegd is ruil van in 
pand gegeven fondsen tegen andere fondsen, 
alsmede ruil van in pand gegeven fondsen 
tegen geld, en omgekeerd, toe te staan ; · 

4°. dat. ook de bijzondere panden verbonden 
zijn voor de behoorlijke uitbetaling van alle 
uitkeeringen ten laste van den pandgever; 

5°. dat geene terugbetaling van bijzondere 
panden en, behoudens het bepaalde bij de 
artikelen 8 en 9 van deze beschikking, ook 
geene terugbetaling van het algemeen pand zal 
plaats vinden voordat de Minister na het ein
digen van -den huidigen oorlog daarvoor een 
regeling zal hebben gemaakt; 

so. dat de pandgever verplicht is alle inlich
tingen te verstrek ken, middellijk of. onmiddel
lijk betrekking hebbend op de uitvoering van 
de Oorlogszeeongevallenwet 1915, door of van
wege den Minister gevraagd. desvereischt 
schriftelijk en aangeteekend en binnen den bij 
het vragen dllr inlichtingen ges1telden termijn. 

13 .. Waar in deze beschikking wordt gespro
ken van ,,de, Minister". wordt ·a.aaronder ver
staan. de- Minister, belast met de uitvoering 
van de Oodogszeeongevallen wet 1915. 

's Gravenhage, 10 Juli 1915. 
De Minister voor~oenid, POSTHUMA.. 

10 Juli 1915. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, be
treffende uitvoering van zijne beschikking 
van 10 Juli l915 tot uitvoering art. 6, eerste 
lid, van de Oorlogs.zeeongevallenwet 1915. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gezie~ artikel_ 11, vierde lid; van zijne be
sehikking van 10 Juli 1915, afd. Nijverheid, 
n°. 4650, waarbij krachtens artikel 6, eerste lid, 
van de Oorlogsze_eongevallenwet 1915 regelen 
zijn gegeven voor de beoordeeling van het al 
dan niet voldoende zijn v_an de door hen, die 
gehouden zijn tot de in artikel 2 der Oorlogs
zeeongevallen wet 1915 bedoelde uitkeeringen, 
dan we! door een verzekeraar of andere derde, 
te stellen zekerheid voor de nakoming hunner 
verplichtingen; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
I. dat in pand zullen kunnen worden· gege· 

ven de fondsen, welke ingevolge de betrekke
lijke bepalingen der Ongevallenwet 1901 aan 
de Rijksverzekeringsbank in pand kunnen wor
den gegeven, mits zij opgenomen zijn in de 
Prijscourant van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel te Amsterdam. 

H. dat wat betreft de bepaling van den 
koers, waarnanr de waarde der in pand te geven 
fondsen zal worden berekend, ten aanzien van 
de vijf percents Staatsobligatien, voortsprui: 
tende uit de Leeningwet 1914 en ten_ aanzien 
van de vijf percents obligatien ten laste van 
de N ederlandsch-Indische Leeningwet 1915, de 
waarde zal worden berekend naar een koers, 
welke vijf, onderscheidenlijk tien, ten honderd 
lager is dan de laagste koers, welke voor die 
obligatien in de maand, voorafgaande aan den 
dag waai·op die fondsen in pand worden ge
geven, is genoteerd in de bov:enbedoelde Prijs
courant, en dat ten aanzien van de overige 
voor inpandgeving vatbare fondsen, de waarde 
zal worden berekend naar een koers, welke 

. tien ten honderd lager is dan de laagste koers, 
welke voor het betrokken fonds in de maand 
voorafgaande aan den dag waarop he't in pand 
wordt gegeven, is genoteerd in de bovenbe
doelde Prijscourant, met dien verstande: dat, 
indien in ·die maand het betrokken fonds niet 
in die Prijscourant is genoteerd, de waarde 
zal worden berekend naar een koers, welke 
twintig ten honderd lager is dan de laagste 
koers, welke voor dat fonds in de !aatste vier 
weken v66r 28 Juli 1914 in die Prijscourant 
is genoteerd. 

's Gravenhage, 10 Juli' 1915. 
De Minister voo,•noemd, POSTHUMA.. 

13 Juli 1915. BESLUIT, tot nadere wijziging , 
en aan vulling 

1°. van het ~eglement op het verleenen 
van verloven naar Europa aan de officieren 
van· het leger in Nederlandsch-lndie; 
· 2°. van de ,,Regeling van de bevorde_ring, 
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het ontslag en het op non-activiteit stellen 
van de Europeesche officieren, behoorende 

. tot de Nederlandsch-Indische landmacht",· 
3°. van de Regelingen _ betreffende het· 

Instituut der mili taire architecten bij het 
wapen der genie, het instituut der onder
luitenants bij de wapens der infanterie, 
cavalerie en artillerie en bij de genietroe7 

pen, der onderluitenants bij de militaire 
administratie en bij .cl.en maga;;ijnsdienst 
der intendance eri der genie; en 

4°. van het Reglement op het toekennen 
van pensioen en onderstand aan de Euro
peesche en aan de daarmede gelijkgestelde 
officieren van de Landmacht in Neder
landarklndie. S. 332. 

WIJ WILHELlVIINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen lVIinister van 
Kolonien van 24 lVIaart 1915, afdeeling D en 
02, no .. 47 ;_ 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 lVIe_i 1915, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen lVIinis 
ter van Kolonien van 8 Juli Hll5, afdeeling 
D .. en 0 2, n°. 34; 

Hebben goedgevonden en verstaan_ te be. 
palen :J.]s volgt : 

Art. 1. Het ,,Reglement op het verleenen 
van verloven naar Europa aan de officie~en 
van het leger in Nederlandsch-Indie", vastge
steld bij Koninklijk bes!uit van 24 Juli 1893, 
n°. 35 (Indisch Staafsblad n°. 237), zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons beslult van 
l lVIaart 1912, n°. 24 (Indi,qch Staatsblad no. 
290), wordt nader gewijzigd als volgt : 

·1°. Tusschen het eerste en het tweede lid 
van artikel I wordt opgenomen een nieuw lid, 
luidende: 

De _ Gouverneur-Generaal kan in bijzondere 
gevallen te zijner beoordeeling aanspraak op 
een verlof naar Europa wegens langdurigen 
dienst op verzoek van den belanghebbende 
veranderen in aanspraak op een binnenlandsch 
yerlof van ten hoogste zes maanden onder ge
not van verlofstraktement. In dat geval ,ver
valt de aanspraak op verlof naar Europa. 

2°. Het derde lid van artikel 1 wordt gelezen : 
Wanneer aan een officier beneden den rang 

van_ kolonel, ingevolge het eerste lid, verlof 
naar Europa of een_ daarvoor in de plaats 
tredend binnenlandsch verlof wordt verleend, 
bepaalt de Gouverneur-Generaal tevens of die 
officier gedurende zijne afwezigheid niet verlof 
of ten behoeve van dienstverrichtingen in het 
belang der lwlonien, al dan niet_ aanspraak op 
bevordering -behoudt. De aldus vei-Ieende aan-

spraak op bevordering kan alleen warden in
getrokken: 

a. wegens feiten, die eerst ter kennis van 
het Jegerbestuur komen na de afzending van 
de voordracht tot het verleenen van verlof; 

b. wegens gedragingen van den officier, nadat 
hij Nederlandsch-Indil! heeft verlaten of het 
binnenlandsch verlof is ingegaan ; 

3°. Het derde lid van artikel 2 wordt gelezen: 
Onderbrekingen-, . waardoor de vorige dienst · 

bij de beoordeeling van aanspraak op verlof 
wegens ]ar;gdurigen dienst buiten rekening 
blijft, ontstaan door: 

a. ontslag nit den dienst; 
b. verlof naar Europa of daarvoor in de 

plaats tredend binnenlandsch_ verlof, of deta
cheering naar Europa; 

4°. Het vierde lid van artikel 2 wordt giilezen : 
Onderbreking ten gevolge van een verlof 

als bedoeld in het derde lid van artikel 1, dat 
niet !anger dan zes maanden heeft geduurd, 
blijft buiten rekening, wanneer Il'1 eindiging 
daarvan ten minste drie jaren in actieven dienst 
in Nederlandsch-Indie zijn doorgebracht. 

5°. Het tweede lid van artikel {\ wordt ge
lezen: 

Wanneer niet binnen drie maanden (of, wan
neer het een biqnenlandsch verlof geldt, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel. 1, binnen 
eene maand) na ingang van het verlof, of, 
wanneer door den Gouverrnmr-Generaal uits,tel 
wordt verleend, v66r het verstrijken van den 
nader gestelden termijn, de reis is aanvaard, 
wordt het verlof beschouwd als. te zijn ver
vallen en is de officier gehouden in 's Lands 
kas terug te storten al wat ten gevolge van 
het verlofsbesluit aan of voor hem is uitgege
ven of verschuldigd. 

2. De bij artikel een van Ons besluit van 
8 September 1910, n°. 39, vastgestelde ,,Rege
ling van de bevordering, het ontslag en het 
op non-activiteit stellen van de Europeesche 
officieren, behoorende tot de ,Nederlandsch
Indische landmacht" (Nederlandsch_8taatsblad 
no. 278, lndisch Staats_blad n°. 592), zooals die 
regeling laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 14 Januari 1914, n°. 49 (Nede,:landach
Staatsblad no. 14, Indisch S,taatsblad n°. 266), 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

1°. Het 3de lid van artik:el 14 _wordt aange
vuld als volgt: 

De officieren, die met een voor. V!Jr]of naar 
Europa in de plaats _tredend binnenlandsch 
_verlof in Nederlandsch-Indii!. vertoeven, tellen 
in de- sterkte zes en dertig dagen voor dat 
huri verlof komt te eindigen. 
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2°. 'In artikel 18, 1°., ·wordt na c opgenomen: 
· d. met een voor verlof naar Europa -in de 

plaats tredend binnenlandsch verlof met be
houd van aanspraak op bevordering ; 

3°. In artikel 71- wordt sub 2~ .• b, gelezen: 
wanneer er geene vacature in zijnen rang be· 

staat bij zijtie terugkomst, hetzij van buiten- · 
landsch verlof, hetzij van een daarvoor in 
de plaats tredend binnenlandsch verlof, hetzij 
uit krijgsgevangenschap, hetzij uit vreemden 
krijgsdienst. 
· 3. In § 10 van artikel 1 van de ,,Regeling 

van het Instituut der onderluitenants bij de 
wapens der infanterie, cavalerie, en artillerie 
en bij de genietroepen", van de ,,Regeling van 
het Instituut der militaire architecten bij het 
wapen der genie", van de ,,Regaling van bet 
Instituut der onderluitenants bij de mi1itaire 
administratie" en van de ,,Regeling van het 
Instituut der onderluitenants bij den maga
zijnsdienst der intendimce en van het waperi 
der artillerie en der genie", zoo'.l]s deze rege
lingen luiden sedert Ons- besluit van 21 Juni 
1915, n°. 28, wordt: 

1 °. tusschen het eerste en tweede lid een 
nieuw lid gevoegd, luidende: 

De Gouverneur-Generaal kan in bijzondere 
gevallen te zijner beoordeeling aanspraak op 
een verlof naar Europa wegens langdurigen 
dienst op verzoek van den belanghebbende 
veranderen in aanspraak op een binnenlandsch 
verlof van ten hoogste 6 maandeil onder genot 
van verlofstraktement. In dat geval vervalt 
de aanspraak op verlof naar Europa. -

2°. het tweede lid gele7.en : 
Op alle krachtens deze paragraaf verleende 

verloven zijn, behoudens het bepaalde bij § 7 
van dit artikel toepasselijk de bepalingen. om
trent het verleenen van verlof naar Europa of 
van een daarvoor in de plaats tredend ·bin
nenlimdsch verlof aan tweede-luitenants van 
het leger in Nederlandsch-Indie. : 
- 4. · In het regleme:ilt op het toekennen van 

pensioen eri onderstand aan de Europeesche en 
aan de daarmede gelijkgestelde officicren van 
de latidmacht in ·Nederlandsch-Indie, vastgesteld 
bij het Koninklijk besluit van 1 December 1879, 
n°. 34 (Indi,,cli Btaatsblad 1880, n°. 22), en laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 6 Maart 1914, 
n°. 42 (Indisch Btaatsblad· n°. 377); wordt: 

1°. i_n artik!lL6 gelezen: 
A. het eerste lid, su.b b. 
de tijd doorgebracht op non-activiteit, ver

leend overeenkomstig artikel 71, 1°. c ·en 2°. 
d en e · van de Regeling, vastgesteld bij Ons 
besluit- van 8 September 1910, n•. 39 (Neder-

landsch Staatsblad n°. 278, Indisch Btaatsblad 
n°. 592), zoomede de tijd door den officier 
doorgebracht met buitenlandsch verlof buiten 
bezwaar van 's Lands schatkist, en 

B. het vierde lid : 
Non-activiteit buiten Nederlandsch-Indie als 

bedoeld in artikel 71, 1°. a en b van de Rege
ling, vastgesteld bij Ons besluit van 8 Sep
tember 1910, n°. 39 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 278, Indisch Staatsblad n•. 692), wordt voor 
de toepaseing van dit Reglement gelijk gesteld 
met verlof, met bezwaar van 's Lands schat~ 
kist buiten Yederlandscli-Indie doorgebracht. 

2°. Artikel 8, tweede· lid, aangevuld met : 
C. met een voor verlof naar Europa in de 

plaats tredend binnenlandsch verlof. 
, 3°. in artikel 19, in stede van ,,artikel 184· 

der Grondwet" gelezen: 
,,artikel 185 der Grondwet". 
5. Dit besluit treedt, wat de artikelen een, 

twee, drie en vier, 2•" betreft, in werking op 
een nader door den Gouverneur-Generaal van 
Nedei·landsch-bidie te bepalen tijdstip. 

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 Mi
nister van Oorlog, aan ·den 'Raad van• State 
en: aan· de Algemeene Rekenkamer. 
· 's-Gravenhage, .den 13 Juli 1915. 

WILHELMINA. 
J)e Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(UitgeiJ. 28 J,di 1916.) 

14 Juli 1916. BESLUIT, tot uitvoering dei- wet 
van 19 Juni 1915 (Staatsblad n°. 279), be
treffende vrijdom van invoerrecht voor 
oudheden. S. 333. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nancien van 30 J uni1916, n°.168·(Invoerrechten); 

Gezien artikel 2 der wet van 19 Juui 1915 
(Staatsblad n°. 279), alsmede artikel 7 der wet 
van 16 Augustus 1862 (Staatsblad n°. 170), hou
dende vaststelling van het tarief van rechten 
op den in-, uit- en doorvoer; 

Den· Raad 'van State gehoord (ad vies van 
6 Juli 1915, no. 46); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Juli 1915, n•. 126 
(Invoerrech ten) ; 

Hebben ·goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Oudheden als bedoeld in artikel 2 

der wet van 19 Juni 1916 (Staatsblad n°. 279) 
moeten, om niet vrijdom van invoerrecht te 
kunnen worden toegelaten, ten invoer worden 
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aangegeven op·een der kantoren Amsterdam, 
's Gravenhage of Rotterdam. 

In de· aangifte. moet de ouderdom der voor
werpen worden vermeld. 

2. Indien de ambtenaar, met de visitatie 
belast, twijfelt aan de juistheid der aangifte 
voor zooveel petreft den ouderdom der voor
werpen, wordt de ·zaak onderworpen aan ·de 
beslissing van tw_ee deskundigen, waarvan een 
aan te wijzen door den inspecteur· der invoer
rechten en accijnzen en een door den aangever. 

Kunnen dezen niet tot overeenstemming 
komen, dan kiezen zij te zamen een derden 
deskundige, wiens uitspraak beslissend is._ 

Indien zij het niet eens worden omtrent den 
persoon van den derden deskundige, wordt deze 
aangewezen_ door den Voorzitter van, den Raad 
van Beroep voor de invoerrechten, bedoeld,in 
art. 20 der Waardewet 1906 (Staatsblad n°. 216J. 

3. Aan de in het vorig ar-tikel bedoelde des
kundigen wordt, voor zoover zij geen bezol· 
digdA betrekking bij 's Rijks belastingen be
kleeden. door den inspecteur der invoerrechten 
en accijnzen een vacatiegeld toegekend over
komstig de artikelen 61. en 63 van het tarief van 
justitiekosten_en salarissen in burgerlijke zaken, 
met dien verstande, dat des in_specteurs beoordee
ling in de plaats treedt van die van den rechter. 

Het vacatiegeld wordt door den inspecteur 
toegekend aan- den voet der declaratie van den_ 
deskundige, welke daarin melding maakt van 
zijn aan wijzing ;van den aard der verrichte werk
zaamhec:len en van den daaraan besteden tijd. 

Het alzoo door den . .inspecteur toegeschatte 
bedrag wordt door den ontvanger te wiens 
kantore- de aangifte is geschied, aan den des
kundige uitbetaald op zijne onder des inspec· 
teurs toeschatting te stellen_ quitantie. 

4. Indien door de beslissing der deskundigen 
de aangever in het ongelijk wordt gesteld, 
komen de kosten, in het vorig artikel bedoeld, 
te zijnen laste en worden de ten invoer aangege
ven voorwerpen in geen geval ·te zijner beschik
king gesteld dan nadat hij die kosten ten ka.n
tore van den in gemeld artikel genoemden ont• 
vanger heeft betaald of daarvoor ten gen_oegen 
van dien ontvanger zekerheid heeft gesteld. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad· en gelijktijdig in de Staatscourq_nt 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden -gezonden aa!l den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 14den Juli 1915. 
WILHELMINA. 

IJe Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 19 Ji,/i 1915.) 

14 Juli 1915. BESCHIKKING van den Minister 
van Oorlog tot wijziging- van zijne beschik
king van 6 Juni 1906, houdende voor• 
schriften ter uitvoering van het Koninklijk 
besluit van 8 Mei 1906. 

In verb and met het Koninklijk. besluit van 
7 Juli 1915 wordt in de Ministerieele Beschik
king van 6 Juni 1906, Illde Afd. n°, 396 na § 36 
eene nieuwe paragraaf ingelascht, luidende: 

§ 36bis. Door den Minister van Oorlog kan 
aan een sergeant-majoor of fourier der land
weer vrijs~elling worden verleend van de ver
plichting tot. het wonen in de standplaats, 
welke hem door. den land weerdistrictscomman
dant zou moeten zijn aangewezen. Moet de 
belanghebbende dientengevolge in zijnen rang 
overcompleet worden gevoerd, dan is te zijnen 
aanzien van toepassing het bepaalde bij het 
laatste lid van art. 41 van meergenoemd Ko
ninklijk · Besluit. 

14 Juli 1915. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid ·en Handel tot 
uitvoering van art. 6, .tweede lid, van de 
Oorlogszeeongevallen wet 1915. 

De Minister_ van Landbouw, Nijverlieid en 
Handel; 

Gezien artlkel 6, tweede lid, van de Oorlogs
zeeongevallenwet 1915; 

Heeft goedgevondei;i : 
vast te stellen het bijbehoorende formulier 

verklaring betreffende Staatsverzekering. 
's Gravenhage, 14 Juli 1915 .. 

IJe Minister voornoemd, PosTHUMA. 

~'ORMULIER 
verklaring betreffende Staatsve·rzekering. 

De hoofdinspecteur voor de scheepvaart; 
De inspecteur voor de scheepvaart in het 
.•.. district; 
De adjunct-inspecteur voor de scheepvaart 

in het . . . . district; 
Gezien de aanvraag d.d. . . . • . . • van 

vElrzekering bij den 8ta:it der Nederlanden van 
de uitkeeringen, bedoeld in art. 2 juncto art. 10 
van de Oorlogszeeongevallenwet 1915 voor het 
zeevaartuig . • . . . • gemerkt . . . . . 
onderscheidingssein • . thuis be
hoorende tEl . . • . . . • groot 
ton (2,83 M3.) bruto; 

Gezien de quitantie van storteng van 
gulden . . . . . wegens premie ; 

Verklaart, daartoe door ·den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel gemachtigd, 
dat bedoelde verzekering overeenkomstig boven
bedoelde aanvraag, met ingang van • 
des •••..• om . • • uur 
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,, a~ yoor . gen tijd van . . .. . . . . 
.. b) .voor eene reis naar_ • • • • . .. 

en- terug -. . . . -.·.· , • is tot stand gekomen. 
· · •••.• .- •. den • ) .••.•• 

De Hoofdinspecteur voornoemd, 
· De 'Inspecteur voornoemd, . 
D~ A.djunct-Inspecteu,· voornoemd, 

a) ·of b) door te ha!en. 

mede krachtens bet Kon. besluit van 24.-Juni 
1915 (Staafsblad n°. 295), met betrekking tot 
de lichting .1916 bet navolgende bepaald. 

Waar in eenig wettelijk voorschrift of wet
telijk vastgesteld model van ,.loteling" wordt 
gesproken, moet . daarvoor worden gelezen: 
.,dienstplichtige".. · · · · 

Waar in eeniir voorschrift, als bedoeld, wordt 
gesproken van de gemeente, voor welke iemand 
heeft geloot, moet daaronder worden verstaan 
de gemeente, waar hij voor de militie is in-

··geschreven. · 

14 Juli 1915. · MISSIVE van den Minister van 
Binnenlahdsche Zaken aan de Oommissaris• 
sen _d.er Koningin in de provin'cien, be
treffende onde~stand aan Belgische ge
zinnen. 

Bij dezerzijdsche circulaire van 30 November 
jl., no. 11753; Af_d. V. A., werd door uwe 
tusschenkomst opgaaf gevraagd aangaande 
(:mderstand aaµ z.g. Belgische gezinnen. 

Het blijkt, dat aan sommige gemeentebestu
ren niet geheel duidelijk is, welke onderstands
kosten in de opgaven moeten worden opgeno
men. Daarom noodig ik U H.E.G. uit de 
gemeentebesturen er nog eens OJ? te wijzen, dat 
de opgaaf moet omvatten: 

· ··· Waar in eenig model, als· bedoeld; vermel
ding .van bet lotingsnummer zou moeten ge
schieden, moet daarin - met wijziging voor 
zooveel noodig van bet model - worden ver
meld bet num.m.er., waaronder de dienstplichtige 
in het alpliabetisch register, bedoeld in art. 20 
der militiewet, is ingeschreven. 

De kolommen 14 en 15 van bet alphabetisch 
register moeten worden bestemd voor bet doen 
vari aanteekeningen, welke anders in de kolom 
men 12 Pn .13 van bet lotingsregister worden 
vermeld. In verbanJ· hiermede zal bet hoofd 
van .bedoelde. kolom 14 dienen te worden ge
wijzigd· overeenkomstig bet hoofd van kolom 
12 van· het model voor het lotingsregister .. 

10. de ondersteuning aan gezinnen, waarvan 
de kostwinner in Belgischen krijgsdienst is, 
krijgsgevangene is of bier te land() gei:nterneerd 
is. Ten ~anzien van deze gezinnen is het onver
schillig of zij 1166r of na het uitbreken van den 
oorloq hier fe lande gevestigd waren; 

2°. de ondersteuning aan gezinnen die v66r 
bet nitbreken van den oorlog hier te lande 
gevestigd waren en die door werkloosheid of 
door andere omstar.digheden_ hnlpbehoevend. 
zijn geworden. 

Aangezien deze onderstandskosten door de 
Belgis~he Regeering zullen warden terug
betaald; is eene nauwkeurige opgave vanwege 
·de gemeentebesturen noodig. Aanvullingen of 
verbeteringen op bereids ingezondeµ opgaven 
worden door tusschenkomst van de Oommis
sarissen der Koningin gaarne bij den _Minister 
ingewacht. 
. Indien ·de ondersteuning met de gewone uit
geweken~n geza!llenlijk ges<;ihiedt .en de kosten 
niet afzonderlijk kunnen worden opgegeven, 
zal naar verhciuding moeteµ warden berekend, 
welk bedrag ten behoeve van de zoogenaamde 
Belgische gezinnen is bes teed.© . 

14 Juli 1915. MISSIVE van den Minist.ir van 
.. Oorlog, ,betreffende de lichting 1916. 

Nu ingevolge de wet van 11 Juni 1915 
(Staafsblad n•. '241) voor de· -Iichting 1916 geen 
loting zal worden·-gehouden, wordt door mij, 

Ik. heh de eer U. te v:erzoeken, bet voren
staande ter kennis te brengen van de burge
meesters in U we provincie en bun tevens te · 
verzoeken zorg te dragen; dat de .inlijvings
stnkken, modellen F-en G, tijdig in gereedheid 
worden gebracht, ·opdat, indien de oproeping 
- zij bet ook aanvankelijk slechts voor een 
dee! der dienstplichtigen -c op.korten termijn 
zou moeten pl:iats hebben; geen vrees behoeft 
te bestaan voor bet niet tijdig gereedkomen·of 
niet naar behooren invullen van die stukken. 

.14 Juli 1915. BESCHIKKING van den Minister 
van den Minister van Landbonw, Nijver
heid en Handel tot uitvoering van art. 2, 
zevende lid van de Oorlogszeeongevallen-
wet 1915, . . 

De Minis~r van Landbou'Y, Nijverheid en 
Handel; · 

Gezien art. 2, zevende lid, van de Oorlogs
zeeongevallenwet 1915 (Staatablad n•. 214); 

Heeft goedgevonden : · 
·te bepalen, dat voor de- toepassing·van de 

Oorlogszeeongevallenwet 1915 als .dagloonen 
voor de verschillende groepen · van schepelin
gen zullen gelden de bedragen, vermeld op de 
lijsten, welke als bijlagen A 1, A 2 en B, bij 
deze beschikking zijn gevoegd. 

De Minister t•oornoemd, POSTHUMA. 
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BLJLAGE I A. 

· OMSCHRIJVING DER UITGEOEFENDE V AART. 

1. 

A: Stoom- en motor
vaart. 

I. Mail- en passa
giersschepen 

II. Vrachtvaart -i:: 
I a. 

ill. Sleepv""' .. · l b. 

13.Zeilvaart en zeilvaart I 
met hulpvermogen . . 

I 
a. 

C. Sleepschepen en an- b. 
der gesleept materiaal l 

c. 
D. Zelfstoomend bag

germateriaal 

2. 

met zeevaartuigen van meer 
dan 400 ton (2.83 M3.) 

bruto-inhoud . . . . . . . 
met zeevaartuigen van 400 
ton (2.83 M3.) bruto-inhoud 
of minder 

met zeesleepbooten van meer 
dan 100 ton (2.83 M3.) 

bruto-inhoud . . . . . . . 
met zeesleepbooten van 100 
ton (2.83 M3.) bruto-inhoud 
of minder 

zeelichters van meer dan 400 
ton (2.83 M3.) bruto-inhoud. 

zeelichters van 400 ton 
(2.83 M".) bruto-inhoud 
minder ......... 

of 

overig gesleept ma teriaal . 

*) 
M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 2.90 -

M. M. 

3.40 -

M. 2.90 -

M. 3.80 -

M. - -
- - -· 

M. 3.60 -

Gemiddelile dagloonen in guldens va
1 

(HAND E L 8- · E J 

M. M. 3.- - l\'I. 

M. 3.20 3.20 1.80 -- M. 

- M. 

- - - M. 

- 3.-

- - M. 

- - - - - -

- - - - - -
- - - - l\'I. -

M. :M 

l\'I. :M 

-

-
-

I 

j 
*) Onder M wordt verstaan 

BIJLAGE I B. 

- - - I - M. J 3.60 I 

het maximum-dagloon, nl. / 4, hetwelk voor de toepassing van de Oorlcigsze1 

Gemiddelde dagloonen in guldens van de bemannlnge~ 
(HANDELS- EN --, 

.·1~ ,_; I 
"' cd I 
.p ,_; 

rl ~.."1 
"' "' ~ t"E 0 "' Q) bD .p 

"' .p ~ ... ] ~s ~:"' ... 
~ "' § ;; . 

OMSOHRIJVING 0 " " DER El s al.E " 
~ C, ~ u.i "' CD I 

~ 
<O .."1 ~ "' 0 "' UITGEOEFENDE ,_; p::j "" S"'_sbbal · "' ... tl5 VAART. s "' s "' .f3.,...:._ d~~oo i::~A "O -t; "' ~ .p .."1 0 "' ,§, I .."1 "' ... ..b::sOoiJ~ca~.£ "' » 0 "' "' ·a-"' ·s lil "' g"' p::j;,;i "' ... "'" "' ... ·s " N 

" ·s ... .!, ::,~.... S::, S-~ .p ... ..<:I s " d "' "' ~ s § tlO "' "O~ 'ai w~ <D~ C:ro ~ ~ "@ ~ 'cl d 

" "'1"' 5~11:Ij .p::j-P "' d 0 
~ ~ 0 -0::~ ;a;: 

I ~-' 
-0:: P-! ~ 0 p::j 

I 2. I 3. I 4. I 5. I 6. 1 7. I 8. I 9. I 10. I 11. I 12. I rn. I 14. I 15.' 

*) I . I I I I I 
M. M. M. M. M. M. 3.90(90(90

1

3.90(90(30(70 M. 

A. Stoom- en lllotormar!. 

I. Mail- en passagiersschepen 

*) Onder M wordt verstaan het maximum -dagloon, nl. f 4, hetwelk voor de toepassing van de Oorlogsze 



] ~ ? / Buftethouder. -~j~ 
[ ·~ .... , t_,j e: ~ 
~ lg :-' Kapper. · !:tj g: ~ 
·::, c,., -·:---------- h;j t:r § 
! __ ·5 ___ ~ I Kappersbediende. ~: [ 

~ --~--- ~ /·c;:t:s1:;. 1° kok en : f ~ 
ll' w : -N>-,:-B=~akkc-:-e-r~-k-o~k-,-l•-b-a~k---l 1 ~ g ~ 
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g ::::; ~ I ~oks- _en bakkers- i g· 
~ --~---- ~ / Jongen. . c t 
; ---~---· __ ,.., fantry-man. : ;;i ,:,,, 

~ : ~ I Slager. : t 
P i ~ / Scheeps-(volks) kok. ~ 

__ ; ___ . __ i/ Ziekenverpleger.. I 
--~---- ~, Huttenbedi~nde. ' ? 

Ni 
0,0 
0 

Europeesche be'dien
de, pantry-bediende, 
pantry-jongen, pic
colo, bel- en dek
jongen, algemeene 
dienstbediende. 

__ i ____ ~, Mess-room-jongen. 

_; ~ , Mandoer. 
~ ;;-l~J"'a_v_a-an_s_c.-h-e~b~e------l I 
o t-' diende. 

_; ___ ~ I Chineesche strijker. 

~ ~ I Baga!):emeester, 

~ -;--1 Schrijver0admini-
__ o ___ if- stratie. 

~ ?i/_z_e_tt_e_r_-d_r_u_k-k·e-r-. ____ ,, 

~ ~ I Musi~us. 

_I __ I _l ___ l __ l __ l __ l ___ l __ g ___ ~~-----i!= J 4° macilii'"'n.'i"s't.----.~~-~ 

_I_-_1_1 ___ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 _ _j) ___ ~ ___ ? I assistent-machinist. : .f 
I 

'-'. "'= 
I- 11 I -~ ~ ~ ~ ~ ~ ? telegrafist. '..;;e. 
------------------------ >~ 
·I I I I I I 1:'.: I ~ . : ;:; bootsman. > g 
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II I I I I I ~ ·~ ~timm"m~ 
~-·0~----
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~ _1 _1--,--_I_. __ l_--,l __ l_c____l __ ,..,LI ~_1_) ___ ~ liergast-kabelgast. 
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,.., I Ni c,., Ni Ni Ni Ni Ni ,.., -~. matroos en l• ·dek-
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I I I I t-' t-' ~ ;;: t-' >-- ~ / lichtD?-atroos 
· 8 t ' b o Z ~ · (en Jongen). 

donkeyman (lier-sto-
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I I I 

I I I· · I I I I I w w 
------------------'~--~~----
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1' I 1· I I I I I ~ ~ ~ tremmer. 
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_---------,--'o""-----'o"'--____ ...s82.__ _ _s::o"---- P teljongen. -+---'-._.o,'.__ ___ -

I I I . I I I I I I ) ~ Chineesche stoker. 

I I I I I I I i I ~ ~ Chineesche kok .. 

I I I I I I I I . ~ ~ ~ hofmeester. 
-:~--=--1 -1--c,.,---.... ----N)---.... -__,~'---~=------• -, 
_b;,e----~~'-----'g=--_l _ ____,~,,,,_ _ __:_8,-..,__ _ _s~,.,__.s:8"--- ~ kok-bakker en kok. 

_I _._I _I. __ I __ ._I __ I __ l_........c_l __ ~s.c,_.'---.......si'c___,__ ~ / messroom-jongen. 

I I I I I I I I g g ~ /bediend-:----

...... 
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. .... 
c:o .... 
Cl1 
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BrJLAGE II. 
Gemiddelde dagloonen in ·guldens va1 

OMSCHRIJVING DER UITGEOEFENDE 

VISSCHERIJ. 

i 
I 

VAARTUI?EN, WAARMEDE DE VISSCHERIJ. 

•·. rGEOEFEND WORDT. 

I ---------------1 ------,.[~-----------------
1. 2. 3. 4. 

1 °. uitsluitend haringvisscherij 

2°. haringvisscherij met werkzaamheden 
in het bedrijf aan den wal 

3°. haring- en trawlvisscherij . 

4° haring- en beugvisscherij 

I . I 

I Stoomloggrrs . 
Zeilloggersl ... 
Bommen .. 

I Zeilloggers . . 
Bommen ... 
Motorloggers . . . . . . . . 
Stoomlogghs en stoomtrawlers 
Motorloggdrs . 
Stoomdriftlers . . . . . . . 
Zeilloggers en stoomtrawlers . 
Bommen en stoomtrawlers. . 
Zeilloggers I . . . . . . . . . I Stoom ~~g::;: . . . . . . . . . . . . . . 

50 haringvisscherij en visscherij in 
Zuiderzee, de zeegaten enz .. I 

ZeilsloepeJ. . . . . . . . . . . . . . . . . 
de Stoomloggdrs en blazers, batters, schokkers, enz. 

Zeilloggers ien blazers, batters, schokkers, enz .. 

60. haringvisscherij en werkzaamheden in 
andere bedrijven aan den wal (vak
landarbeid enz.) . . . .. 

Bommen en blazers, batters, schokkers, enz. . . 

Zeilloggers . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bommen ................ . { 

Stoomlogg\'rs. . . . . . ......... . 

- f Stoomtrawlers . ,. 
7°. uitsluitend trawlvisscherij . j Kotters . I- . . 
so. trawlvisscherij en visscherij in de Zui- BBllaazzeerrss,, bboolltt.tteerrss,, schokkers, enz. 

derzee, de zeegaten enz. . . . . . . . schokkers; enz. 
90. uitsluitend beugvisscherij . . . . . . Zeilsloepen . . . 

M.*) 2.90 
2.70 1.80 
2.20 -
2.70 1.80 
2.50 -
l\L 3.40 
M. M. 
M. M. 
M. 3.70 
- 2.60 
- -

3.70 2.30 

M. 3.40 

2.90 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

.M. 3.60 
2.90 -
2.50 -

2.50 -
2.90 -
- -100. Visscherij in de zeegaten en op de kust. Blazers, borers, schokkers, enz. 

*) Onder M. wordt verstaan het maximum-daglo~n, 1.1. / 4, hetwelk voor de toepassing van de Oorlog 

17 Juli 1915. BESLUIT, tot overbrenging van 
de registers van eigendomsovergangen, 
welke in de jaren 1812'--1832 door de 
maires en genieentebesturen zijn aange
legd en bijgehouden met de daarbij be
hoorende bescheiden naar de bewaringen 
van de hypotheken en het kadaster. S. 334. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien van 19 Januari 1915, n•. 219, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen, en van 
3· Februari 1915, n°. 23, afdeeling Hypotheken 
en Kadaster ; 

Overwegcnde, dat het wenschelijk is om de 

rJgisters van eigendomsovergangen, welke in 
dJ jaren 1812-1832 door de maires en ge
rneentebesturen zijn aangelegd en bijgehouden, 

·m1et de daarbij behoorende bescheiden naar 
dJ bewaringen van de hypotheken en het ka-
ddster over te brengen ; ' 

loen Raad van State gehoord (:id vies van den 
2den Maart 1915, n°. · 44); 

Gelet OJJ het nader rapport van voornoem-de 
Ministers van 18 Mei 1915, n°. 1258/2, Afdee
lirig Ku.nsten en Wetenschappen en van 13 Juli 
19[5, n•. 70, Afdeeling Hypotheken en Ka
da~ter; 

[ Hebben ·goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

I 
I 
i 
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le bemanningen in het zeevisschersbedrijf. 
I 

RANG, WAARIN WORDT DIENST GEDAAN: 

I I I (l) I <:d~-s~.s .s ]-e~(D 
A d bO't:l 

;§<f~~d ..si ~ 

" 0 ..., 
~ 

..; 
.; .-"I " "' 8,AJlSA$ ,; :E " ] 0 

" 't:l 0 (DO Cl.) rt.I ..., 0 ... -~~~~a) s ..., 
"' "' ::, ., 
bO P-< 0 0 .p 't:l d ,.Cl ... -~"" 0 A " ,.Cl d s al""'- bD't:l.-"i ::, 0 " 'H s 0 ·~ ... d 

---
-8.-I~ 5. 6. 7. 10. 11. 

2.20 - 1.70 1.30 1.- 0.80 -
1.30 - 1.00 0:9Q_ 0.80 0.60 -
1.20 - - - 0.80 0.60 -
1.70 - 1.40 1.20 0.90 0.80 -
1.60 - - - 0.90 0.80 -
3.20 - 2.60 1.80 1.30 1.10 -
3.50 - 2.60 - - - M. 
3.50 - 2.50 2.- - - -
3.- - 2.30 - - - M 
2.50 - 1.90 - - - -
2.40 - - - - - -
2.20 - 1.60 - - - -
3.20 - 2.50 2 . .:...... 1.50 1.30 M. 

2.20 - 2.- 1.40 1.10 0.90 -
2.60 -- 2.- 1.60 1.20 1.- -
1.80 - 1.30 1.20 0.90 0.80 -
1.70 - - - 0.90 0,80 -
2.80 - 2.20 1.60 1.20 1.- -
2.- - 1.50 1.30 1.10 0.90 -
1.90 - - - 1.10 0.90 -
3.- - - - - - M. 
2.50 - - - - - -
1.80 1.70 - 1.10 - - -
1.80 1.70 - - - - -
2.10 - - - - - -
- 1.70 - 1.10 - - -

eeon g evallenwet 1915 als da g loon zal g elden. 

Art. 1. De registers van eigendomsovergan
gen van gebouwde en ongebouwde eigendom
men (livres des mutations des proprietes bil.ties 
et non-bil.ties), welke krachtens artikel 33 der 
wet van 3 frimaire jaar VII (Bulletin des 
lois n°. 243) door de maires en gemeenteb13-
sturen in. de jaren 1812-1832 zijn aangelegd 
en bijgehouden, en welke in de archieven der 
gemeenten, op de griffie der provinciale be,
sture·n of onder de ambtenaren · der directie 
belastingen ber~sten; zullen m~t. _de daarbij 
belioorende aangiften :van notarissen en eige· 
n~ars· van ~nroerende goederen en uittreisels 
uit en afschriften van authentieke en andere 
akten ~an ov~rdracht of eig_endomsve~k~ijging 

'(j " 't:l 
"§ ::, 

0 

~g 1i ~d 
A ~ "bO 

"' 
A a, 

" 
..., A d -~~ .-"I "'0 S d " "' Q)·- .-"I 

.[·~ 0 A a, 

" .p 't:l A a, bO .-"I 
.-"I "' ..si > § d 't:l a, 0 ,.Cl • :;;l ..., a, 0 "§'t:l ]•,..., 

~ "' "" .-"I "'' 
~I~ 12. 13. 14. 17. 18. 

- - - - - - -
- - - - - - -.. - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -- - - -

3.90 2.40 - - - - -
- - - - - - -

3.60 2.40 2.30 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

3.50 1.50 - - - - -
- - - 1.80 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - -- - - -
- - - - - - -

3.40 3.- 2.10 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - 1.80 1.70 2.-

I 

1.40 
11.10 - - - - --

naar de bewaringen van de :liypotheken en het 
kadaster worden overgebracht. 

2. _.De overbrenging dier registers en be
scheiden zal geschieden naar het kantoor van 
de hypotheken en het kadaster, tot welks res
sort de gemeente, waaronder de betrokken 
eigendommen gelegen zijn, _thane beho_ort. 

3. Van de bij eenige bewaring van de hypo
theken en het kadaster.overg~brachte registers 
en bescheiden, hiervoren- genoemd, zal koste
lo9s il)zage worden gegeven : 

1°. aan den Algemeenen Rijksarchivaris, de 
J;tijksarchivarissen _in de provincien en .de be
sturen der gemeenten, waaronder de betrokken 
eigendommen gelegen zijn ; 

d 
" bO .: -~ 
" 
~ 
~ 

19. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.30 
-

-
0.90 
-



I 
1915 19 JULI. 430 

20. aan andere personen, indien door hen 
eene verklaring wordt overgelegd afg_egeven 
door een hoogleeraar aan een der Universi · 
teiten of door een Rijks- of gemeente-archivaris, 
waaruit blijkt, dat de inzage voor wetenschap
pelijkf' onderzoekingen wordt verlangd. 

Overigens zullen de hierboven bedoelde regis
ters en bescheiden, wat het verleenen van 
inzage en het geven van afscliriften er ui t 
betreft, worden gelijkgesteld met de hypotheek
registers. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Juli 1915. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LIND_EN. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uifgeg. 20 Aug. 1915.) 

19 Juli 1915. BESLUIT, tot regeling van de 
opleiding van - Indische jongelieden tot 
onderwijzer aan gemeentelijke en bijzon
dere kweekscholen in Nederland. S. 335. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Ko
lonien van _10 J uni 1915, Afdeeling A 1, n°. 24; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juli 1915, n°. 53); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Mi_nister van 15 _ Juli 1915, Afdee
ling A1, n°. 70 

Habben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan jongelieden uit N ederlandsch
Indie, behoorende tot de Europeesche en daar
mede gelijkgestelde bevolking, die het examen, 
bedoeld in artikel 2 van Ons besluii van 3 Fe
bruari 1915 n°. 16 (Nederlandsch Staafsblad 
ri0 • 67, Indisch Staatsblad n°. 173), met gunstig 
gevolg hebben afgelegd en ook overigens vol
doen aan de bij dat artikel gestelde ve~eischten, 
kan op· het daartoe door of namens hun ouders 
of voogden gedaan verzoek; door Onzen Mi
nister van Kolonien vergund worden de oplei
ding tot onderwijzer te ontvrmgen aan_eene in 
het genot van eene Rijksbijdrage gestelde ge
meentelijke of bijzondere kweekschool in Ne
derland. 

2. (1) De bepalingen van de artikelen 4 en 5 
van Ons voornoemd besluit• zijn op hen, aan 
wie de in het vorig artikel bedoelde vergun-

ning verleend_ is, van toepassing, behoudens 
het volgende. 

(2) Het bed,ag der toelage voor huisvesting 
en verpleging, bedoeld in artikel 5 lid 1 van 
dat besluit, wordt door Onzen Minister van 
Kolonien bepaald. 

(3) Wanneer de kweekeling na eene onafge
broken opleiding van vier jaren de akte van 
bekwaamheid, bedoeld in artikel · 77 onder a 

der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
niet behaalt, kan de toelage door Onzen voor·
noemden Minister ~orden ingetrok)rnn dari wel 
in bijzondere gevallen nog gedurende een oplei
\dingsjaar worden uitgekeerd. 

3. (1) Ter bestrijding van de opleidingskosten 
(daaronder begrepen de uitgaven van boeken en 
leermiddelen) ontvangt het bestuur der kweek
school eene vergoedilig ten laste van de begroo: 
ting van N ederlandsch-Indie tot een in elk geval 
afzonderlijk door Ommn Minister van Koionien 
te bepalen bedrag, niet te boven gaande eene 
som van f 350 per kweekeling en per jaar, ge
durende ten hoogste vier opleidingsjaren. 

(2) In de gevallen, bedoeld aan het slot van 
het derde lid van het vorige ariikel, wordt de 
termijn, gedurende welken deze vergoeding 
wordt genoien, met een jaar ·verlengd. 

4. Verandering van kweekscbool tijdens de 
opleiding mag niet plaats hebben dan·met ver
gunning van Onzen Minister· van Kolonien. 

5. (1) Het bestuur der kweekschool is ge
houden aan Onzen Minister van Kolonien de 
door hem verlangde inlichtingen te geven om
trent al zulke zaken, welke verband houden 
met de opleiding v_an de in di_t besluit bedoelde 
kweekelingen. 

(2) · Het is bovendien verplicht na af!oop van 
elk schooljaar een versbg in te dienen omtrent 
vlijt, gedrag en vorderingen dier kweekelingen. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonclen aan den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 19den Juli 1915. · 
· WILHELMINA. 

De Minister van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 

{Uitgeg. 23 Juli 1915.) 

19, Juli 1915. BESLUIT, houdende machtiging 
_ ! tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat

kistpromessen volgens de wet van 4 April 
1 1870 (Staatsblad n°. 62); laatstelijk gewij

zigd bij die van 15 Juli 1912 (Staatsblad 
n°. 240) en de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n °. 185).' S. 336. 
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21 Juli. 1915. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het te Lon den 
op 25 Maart 1915 gesloten verdrag tot nadere 
verlenging van den duur van het op 
15 Februari 1905 tusschen Nederland en 
G,·oot• Britannie gesloten arbi trageverdrag 
(Staatsblad 1905 n°. 250). S. 337. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 25 Maart 1915 te Londen ge• 
sloten verdrag tot nadere verlenging van den 
duur van het op 15 Februari 1905 tusschen 
Nederland en Groot-Britannie gesloten arbi• 
trageverdrag, van welk eerstgenoemd verdrag 
een afdruk in Nederlandschen en Engelschen 
tekst bij dit besluit _is gevoegd; 

Overwegende dat bedoeld verdrag is goed· 
gekeurd bij de wet van 16 Juni 1915 (Staats· 
blad no. 253). en dat de akten van bekrachti· 
gi~g daarvan te Londen zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den Juli 1915, 
Directie van het Protocol, n°. 30189; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoeld verdrag te doen bekend maken door 

de plaatsing va11 dit besluit in het Staatsblad. (1) 
Onze Ministers, hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, zljn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
}ietgeen ten deze word t vereisch t. 

's-Gravenhage, den 2lsten Juli 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
·J. LOUDON. 

(Uitgeg. 26 Juli 1915.) 

22 Juli 1915. M:rssIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissaris
sen der Koningin. betreffende kosten van 
legalisatie van extracten nit de registers 
van. den burgerlijken stand. 

Ingevolge de circulaire van den toenmaligen 
Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 10 
_.B'ebruari 1819 ( opgenomen -in; het Bijvoegsel 
tot het Staatsblad van 1819, II, bladz. 914), 
op welke circulaire nog gevolgd is de a~n
schrijving van mijn ambtsvoorganger aan de 
Commissarissen der Koningin van 8 April 
1905, n°. 2349, af<l: B.B,, zenden de gemeente
besturen aan U H.E.G. gelegaliseerde extracten 
uit de registers. v.an den bnrgerlijken stand 
van hier te lande overladen vreemdelingen, en 
voor zooveel b_etreft. onderdanen van Zweden 
of Noorwegen, ook afschriften van de in hunne 

(1) Zie voor de tekst van het verdrag en de 
vertaling S. 253 van 1915. · 

gemeente opgemaakte akten van geboorte, v·an 
erkenning van een . natuurlijk kind of van 
huwelijk. 

Te dezer zake is door den Minister van 
_J ustitie aan de griffiers der rechtbanken de 
circulaire gericht d.d. 13 Juli 1915, 4• Afd., 
n°. 555, van welke U H.E.G. bierbij een afscbrift 
gelieve aan te treffen. 

Ik beb de' eer U H.E. G. te verzoeken i!en 
inboud van die circulaire ter kennis te bren
gen van de gemeentebesturen in Uwe provincie 
en hen er tevens opmerkzaam op te maken, 
dat de in die circulai re bedoelde extracten, wil 
de legalisatie kosteloos· geschieden, dienen 
voorzien te zijn van de aanteekening,, dat zij 
beste~d zijn voor den Commissaris der Ko
ningin. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Yoor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, J. B, KAN. 

's Gravenhage, 13 Juli 1915. 

Het is mij gebleken, dat door de Griffiers 
van .enkele Rechtbanken griffierecht wordt ge
beven ter zake van de legalisatie van extracJ;en 
nit de registers van den burgerlijken stand, 
vreemdelingen betreffende, welke extracten 
door tusschenkomst van de Commissarissen der 
Koningin in de provincien aan bet Departement 
van Buitenlandscbe Zaken worden ingezonden. 

Daar deze kosten, door de gemeentebesturen 
voldaan, aan de gemeenten _zouden moeten 
w9rden vergoed, als betreffende het hier niet 
een gen,ieentebelang, maar het na!romen. van 
voorscbriften in bet algemeen Rijksbelang, beb 
ik de eer U weledelgestrenge te verzoeken het 
heffen van griffierecbt bij de legalisatie der 
bandteekeningen op bovenbedoelde extracten 
in bet vervolg achterwege te laten. 

Bij aanvrage van particulieren van extracten, 
vreemdelingen betreffende, blijft natuurlijk het 
·voorscbrift over de- beffing van griffierecbt 
gelden, weshal ve bij de .toezending der extrac
ten ter legalisatie van de bestemrriing voor den 
Commissaris der Koningin zal moeten blijken, 
wil die legalisatie zonder ko~ten plaats hebben. 

De Minister. van Justitie, B. ORT. 

23 Juli 1915. BESLUIT, bevelende de bekend• 
making in bet Staatsblad van de OJ) 

~ Juni 1915 te Bei-lijn namens de Neder
landsche en Duitscbe Regeeringen gewis
selde nota's nopens de recbts_treeksche 
overbrenging van rogatoire commissies in 
strafzaken. S. 338. 
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WJJ WILHELM.INA, ENZ. 

Gezien de op 4 Juni 1915 te Berlijn namens' 
de Nederlandsche en Duitsche Regeeringen ge-: 
wisselde nota's nopens de rechtstreeksche over-' 
brenging van rogatoire commissies in straf-

1 

zaken, van welke nota's een afdruk met ver-, 
taling-bij dit besluit is gevoegd; i 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van de~ 2lsten Juli: 
1915 Directie van het Protocol en Eerste Af-; 
deeling n°. 31039; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De bekendmaking van gezegde riota·s en van, 

de vertalingen daarvan te bevelen door plaat-' 
sing van dit besluit in het Staatsblad. ' 

On~e Ministers, Hoofden van Departementen: 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel i 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze word t vereisch t. 1 

's-Gravenhage, den 23,ten Juli 1915. 

WILHELMINA. I 

De Minister van Bi.itenlandsche Zaken, 
1 

J, LOUDON. I 

(Uitgeg. 28 Juli i915.) 

rite competente et en informera, sans delai, 
l'autorite requerante. 

II est entendu que l'autorite requise pourra 
refuser !'execution d'un_e commission rogatoire, 
si l'instruction est dirigE\e contr'e, im ressor
tissant de son pays ·qui ne se trciuve pas sur 
le territoire de l!autre pays. 

J e saisis cette ·occasion pour Vous renouveler, 
Monsieur le Sec'retaire d' Etat, l'assura~ce de 
ma haute consideration. 

A Son Excellence 
Monsiettr le Secrelaire d'Etat,aii , 

Departement Imperial des Ajfai-
. res Etrangeres. Berlin. 

VERTALING; 

GEVERS. 

Ber~ijn, 4 Juni 1915. 

M.ijnheer de Staatssecretaris, 

. Met verwijzing naar de vroeger gevoerde 
onderhandeiingen betreffende de overmak.ing 
van rogatoire commissies in strafzaken, heb 
ik de eer Uwer Excellentie het volgende te 
doen weten: 

Volgens artikel 12 van het nitleveringsver-
LEGATION ROYALE DES 

PAYS·BAS. n°. 5466. 
drag, den 3lsten December 1896 tusschen Ne

Berlin, le 4 juin 1915. d_erland en Duitscliland gesloten, moeten roga

l\fo:1sieur le Secretaire d' Etat, 
toire commissies in strafzaken, behoudens in 
dringende gevallen, worden overgemaakt langs 

Me referant aux negociations anterieures den diplomatieken weg. 
relatives a la · transmission des commissions I Ten einde de uitvoering van rogatoire com
rogatoires en matiere penale, j'ai l'honneur de ' missies· te bespoedigen en te vereenvoudigen, 
faire savoir ce qui suit a Votre Excellence: _, zal van den lsten Augustus 1915 af de recht-

D'apres !'article 12 du traite d'extradition , streeksche mededeeling tusschen de N eder
<Jonclu, le 31 deeembre 18!16, entre les Pays- landsche en Duitsche rechterlijke autoriteiten 
Bas et l' Allemagne, les commissions rogatoi- ' ·van de rogatoire commissies, uit te voeren 
res, en matiere penale, sont transmises par overeenkomstig het bovenaangehaald artikel, 
la voie• diplomatique, sa~f dans les cas urgents. in bet algemeen geoorloofd zijn. · 

En vue 'de hater et de simplifier !·execution De in Nederland uit te voeren commissies 
des commissions rogatoires, la communication zullen door de bevoegde Duitsche rechterlijke 
directe sera admise, d'une maniere generale, autoriteit worden overgemaakt aan den Officier 
11, partir du ler aoilt 1915, entre les a·utorites van J nstitie bij de Arrondissementsrechtbank. 
judiciaires neerlandaises et allemandes, pour De in Duitschland nit te voeren commissies 
les commissions rogatoires a executer en con- zullen door de bevoegde Nederlandsche ,rech
formite de !'article precite. t_erlijke autoriteit worden overgemaakt aan den 

Les commissions a executer aux Pays-Bas I President van het ,,Landgericht". 
seiont transmises par l'autorite jndiciaire alle- , · Jngeval van onbevoegdheid der ·autoriteit, 
mande competente au Procureur pres l'Arron· 

1 

aan welke eene rogatoire commissie is gezon
o.issements-Hechtbank. Les cominissi·o~s ii I den, zal deze autoriteit haar rechtstreeks doen 
~xecuter en Allemagne seront transmises par : toekomen aan de bevoegde autoriteit en van 
l'autorite jndiciaire neerlandaise- competente een en antler onverwijld kennis geven aan de 
au President du Landgericht. ' autoriteit, die het verzoek gedaan heeft. · 

En_ cas d'incompetence · de l'autorite a qui flet is wel te verstaan, dat de aangezochte 
a ere envoyee une commission rogatoire; cette autoriteit" de uitvoering van _eene rogatoire 
autorite la fera parvenir directement a !'auto- , commissie zal kunnen· weigeren-,' wanneer ·bet 
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:onderzoek gericht is tegen een onderdaan van 
haar land, die zich niet bevindt op het gebied 
van het andere land. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, Mijn
heer de Staatssecretaris, om U de hernieuwde 
verzekering mijner bijzonde~e hoogachting aan 
te bieden. 

GEVERS. 

AUSWARTIGES AM1'. 

Nr. Ill ,a 10890/74003·. Berlin, le 4 juin 1915. 

Monsieur le Ministre, 

Me referant aux negociations anterieures 
relatives a la transmission des commissions 
rogatoires en matiere penale, j'ai l'honneur de 
Vous faire savoir ce qui suit: 

D'apres !'article 12 du traite d'extradition 
conclu, le ·31 decembre 1896, entre r:Allemagne 
et Jes Pays-Bas, le1i commissions rogatoires, en 
matiere penale, sont transmises· par" la voie 
diplomatiq UC, sauf daris· les· cas urge:rits,. 

En -vue• de hater et de simplifier !'execution 
des commlssion•s rogatoires, la· communication 
directe soi-a~ admise, d'mie maniere generale, 
a -partir du -ler aout 1915, entre les autorites 
jridiciaires- allemandes et neerlandaises·, ·pour 
Jes commissions rogatoires a executer en con
formite de !'article precite. 
- Les commissions- a executer anx Pays-Bas 
seront transmises par· l'autorite 'judiciaire alle
mande coinpetente au Procureu:r pres l' Arron
dissements-Recht_bank. Les cominbsions a 
executer· en Allemagne seront transmises par 
l'auto.rite · judiciaire ·neerlandaise competente 
au President du Landgericht: · 
·. En'-cas- d'incompetence .de l'autorite a qui 

a ete envoyee une commission rogatoire, cette 
autorite la fera p_arvenir directement -a Fauto
rite competente et- en informera, sans delai, 
l'autorite requerante. 

11 est entendu .que l'autorite retjuise pourra 
refuse·r l'execution ·d'une ·commission rogatoire, 
si . !'instruction est dirigee contre un ressor
tissarit, de· son pays· qui ne se trouve pas sur 
le territoire de l'autre-pays. , ! 

- 'Je saisis cette occasionpour.Vous reni:mveler; 
Monsieur le Ministre, !'assurance de- ma liaute 
consideration, 

JAGOW. 
A, M·onsieiir. ie Bai-on GEVJJ;RS, 

· JJ1 inistre· 'i?es · Pays-Bas,; Berlin .. 

VERTALING:_ 
· Berlijn; 4 _Juni 1915. 

·. Mijnheer .de. Gezant, 

Met verwijzing naar. --de. vroeger- ge:voerde 
1915, 

onderhandelingen betreffende de overuiaking 
van rogatoire -commissies in- strafzaken, heb 
ik de eer Uwer Excellentie het volgende,te 
doe~ weten-: . 
· · Volgens artikel 12 van het· uitleveringsver
drag, den,, 31sten December 1896, tusschen 
Duitschland .. en ·"Nederland·, gesloten; ·moeten 
rogatoire commissies in strafzaken·; behoud3ns 
in dringende ·gevallen, -worden overgernaakt 
langs den diplomatieken weg. 

Ten einde de uitvoering van rogatoire com
missies te· bespoedigen en te vereenvciudigen, 
zal van den lsten Augustus 191'5 · af de recht
streeksche mededeeling tusschen de Duitsche. 
en N ederlandsche rechterlijke -autoriteiten -van 
de rogatoire · commissies, uit. :te, 'IOeren· over
eenkomstig.het bovenaangehaald artikel, •in·het 
algemeen geoorloofd zijn. 

De in Nederland nit te ·voeren commissies 
zuilen door de bevoegde Duitsche rechterlijke 
autoriteit worden overgemaakt aan den Officier 
van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank. 
De in Duitschland uit te vo·eren commissies 
zullen door de bevoegde· Nederlandsche rech
terlijke auforiteit worden overgemaakt aarr den 
President van het ,,Landgericht". 

Ingev·a1 van onbevoegdheid aer autoriteit; 
aan welke eene rogatoire commissio is gezon
den, zal deze_ autoriteit haar rechtstreeks ·doen 
toekorilen aan · de bevoegde autoriteit ·en van 
een en- antler onverwijld kennis geven aan de 
autoriteit, -die het verzoek gedaan heeft. 

Het is wel te v:erstaan, dat de aangeiochte 
autoriteit. de uitvoering van eene rogatoire 
commissie zal kunnen weigeren,--wanneer het 
onderzoek gericht -is tegen een onderdaan· van 
haar land,. die zich niet bevindt op het gebied 
van het andere land. · 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, Mijn
heer de Gezant, orn· U de hernieuwde verze
kering mijner ,bijzondere hoogachting aan ·te 
bieden. 

JAGOW. 

23 Juli 1914. MissrvE van den Minister van 
Oorlog aan de Oommissarissen der-Ko
ningin in de provincien betreffende uit

. breiding van den landstorm:en aanvulling 
van de Landstormwet. 

·In verband riiet ar·t. 2 der wet van 11 Juni 
1915, (Staatsblad n°. 242) .tot uitbreiding van 
den landstorm heeft de Minister· van Oorlog 
bij rnissi ve van 23 Juli jl.. - gericht tot de 
Oomn'iissarissen . der Koningin - de burge
meesters o.oen, uitnoodigen, o:nverwijld de in:
schrijving .te bevorderen van.hen:, die kra,chtens 

28 
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'art. 1 dezer wet tot den landstorm zijn komen 
te behooren, en daaromtrent het volgende be
paald. 

Under de in te schrijven personen zullen zijn 
.vroegere militie- en vroegere Jandweerplichti
gen, en voorts oud-vrijwilligers. Wat de oud
militieplichtigen betreft, zijn het in hoofdzaak 
zij, die hebben behoord tot de lichtingen 1903 
en 1904 van de bereden korpsen en het korps 
torpedisten, tot de lich ting 1904 van het korps 
pantserfort-artillerie en tot de lichtingen 1906 
en 1907 der zeemilitie, wat de oud-landweer
plichtigen betreft, zijn het in hoofdzaak zij, die 
behoord hebben tot de)ichtingen 1904 en 1905. 

Als grondslag voor de inschrijving· der 
vroegere dienstplichtigen bij militie en land
weer zijn te nemen de .verlofgangers-registers. 
Zij,_ die nog in de gemeente woonachtig zijn, 
kunnen ter plaatse in het landstormregister 
worden ingeschreven. Het zal zich echter 
voordoen, dat in de verlofgangersregisters per
sonen zijn vermeld, die niet meer in de gemeente 
wonen. Ten aanzien van de zoodanigen zendt 
de burgemeester bericht aan zijne ambtgenooten 
in de gemeenten, waarheen bedoelde personen 
vertrokken zijn, onder bijvoeging van eene 
,opgave, ingericht voor zooveel mogelijk over
eenkomstig model 4, en met verzoek om door
zending naar opvolgende gemeenten bij even
tueel vertrek. De burgemeester der gemeente; 
waar dan ten slotte de •inschrijving voor den 
landstorm tot stand kom t, zendt hiervan bericht 
aan zijn ambtgenoot in de gemeente, waar de 
man in het verlofgangersregister laatstelijk 
stond ingeschreven. 

Wat de oud-vrijwilligers aangaat, zal de in
schrijving moeten geschieden na ontvangst van 
de opgaven 'der militaire autoriteiten. Het zou 
evenwel kunnen voorkomen, dat vooral onder 
de tegenwoordige omstandigheden deze opgaven 
niet volledig zijn of niet aan het goede adres 
zijn verzonden. Ook in verband hiermede zal 
het nuttig zijn, dat bij openbare kennisgeving 
wordt bekend gemaakt, welke categorieen van 
personen ingevolge genoemde wet van 11 J uni 
1915 .tot den landstorm zijn komen te behoo
ren en dezen daarbij uit te noodigen zich ter 
gem.-secretarie aan te melden met hun zak
boekje, bewijs van ontslag en andere besclieiden, 
op hun,yroegeren militairen dienst betrekking 
hebbende. Zijn deze personen zelf verhinderd 
ter secretarie te verschijnen, dan zou lmnnen 
worden aanbevolen, de aanmelding hetzij 
schriftelijk, hetzij door een familielid of ander 
persoon te doen geschieden. Meldt zich ten
gevolge van de openbare kennisgeving iemand 

aan, omtrent wien geen opgave werd ontvan
gen, dan zal de burgemeester zich dienen te 
wenden tot de militaire autori_tAit, die de stam
boeken beheert van het korps, waarbij de man 
blijkens de vertoonde _bescheiden of naar eigen 
opgave laatstelijk diende. 

Omtrent de sterkte van het personeel, _ dat 
ingevolge meergenoemde wet voor den land
storm wordt ingeschreven, zal v66r 20.Augus
tus a.s. aan den C. d. K. opgave moeten wor
den gedaan op de wijze aangegeven in art. 51 
van het Limdstormbesluit. Doze heeft v66r 
1 September d.a.v. van die opgaven verzame
lingen, als bedoeld in art. 52 van genoemd 
besluit, ·aan den Minister toe te zenden. 

(Gem.-stem.) 

24 Juli 1915. BESLUIT, houdende intrekking 
van de tijdelijke opheffing van het verbod 
van 'uitvoer ·van aardappelen. S. 339. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 23 Juli 1915, n°. 127, 
afdeeling Invoerrechten ~n van 22 Juli 1915; 
Directie_ van den· Landbouw, n°. 18670, 6de 
Afdceling B ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van aardappelen, toege
staan bij Ons besluit van 15 J uni 1915 (Staais
blad n°. 251). 

Onze Ministers van Oorlog, v11n Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast ·met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Slaatsblad zal worden geplaatst, 

's-Gravenhage, den 24sten Juli 1915. 
WILH ElLMIN A. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van F'inancien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 28 Juli 1915.)i 

24 Juli 1915. BESLUIT, betreffende genees
kundig onderzoek van dienstplichtigen bij, 
den landstorm. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracl;it van Onzen Minister van 

Oorlog, van 22 Juli 1915, afdeejing· Dienst
plicht, n°. 92 M; 

Gezien het bepaalde in art. 16, l~te lid, onde~ 
20; der Landstormwet (Staatsblad 1913, n°. 149)
en in de artt. 41-46 van het Landstormbesluit 
(Staatsblad 1913, n°. 273); 
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'overwegende, dat het in verband met de 
heerschende buitengewone omstandigheden 
wenschelijk is de dienstplichtigen bij den 
landstorm in de gelegenheid te stellen om, 
voordat zij in werkelijken dienst zouden moeten 
komen, een onderzoek omtrent hunne geschikt
heid voor den dienst te ondergaan ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Gedurende de heerschende buiten

gewone omstandigheden wordt naar regelen, 
door Onzen Minister van Oorlog gesteld, voorde 
dienstplichtigen bij den landstorm, die zich niet 
in werkelijken dienst bevinden, de gelegenheid 
opengesteld tot het ondergaan van een onder• 
zoek omtrent de geschiktheid voor den' dienst, 

2. Het onderzoek, in art. 1 bedoeld, wordt 
opgedragen aan de keuringsraden voor de ini
litie voor de lichting 1916. 

3. Omtrent ieder dienstplichtige bij den land
storm, vanwege den keuringsraad onderzocht, 
doet de raad uitspraak op de wijze ten aanzien 
van militieplichtigen -bepaald en met inacht
neming van het bepaalde in art. 41 van het 
Landstormbesluit. 

Indien niet beide geneeskundigen, die het 
onderzoek hebben verricht, den dienstplichtige 
ongeschikt achten, wordt hij voor geschikt ge, 
houden. 

De uitspraak wordt in het openbaar mede
gedeeld. 

4. De dienstplichtige bij den landstorm, die 
door den keuringsraad ongeschikt is verklaard, 
wordt terstond van den dienstplicht bij den 
landstorm ·ontslagen. 
, 5. Het bepaalde in de vorife artikelen sluit 
niet uit de bevoegdheid om ontslag van den 
dienstplicht bij den landstorm te vragen, over
eenkomstig het bepaalde in art. 42 van het 
Landstormbesluit. , 

Onze Minis_ter van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in de Staats
courant zal worden geplaatst en waaryan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 24 Juli 1915. 
WILHELMINA. 

JJe Minister van Oorlog, BosBoOM. 

25· Juli 1915; BESLUIT, strekkende tot aan
vulling van artikel 5 van het Koninklijk 
besluit van 21 Maart 1907, n°. 19 (Ned,er
landsch Staatsblad n°. 75, Indisch Staatsblad 
n°. 264), zo,oals het luidt ingevolge het 
Koninklijk besluit van 28 Maart 1913, 
n<>. 52 (Nederlandsch Staatsblad n°. 116, 
Indisch Staatsblad n°. 393)., S. 340. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 17 Jiuii 1915, Afdeeling D, n°; 20; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 Juli i915, n°. 20); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Kolonien vau 22 Juli 1915, Afdeeling 
D, no. 52; ,,· 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
aan artikel · 5 van Ons besluit van 21 Maart 

1907, n°.' 19 (Nederlandsch Staatsblad n°. '75, 
Indisch Staatsblad n°. 264), zooals het luidt 
ingevolge Ons besluit van 28 Maart 1913, 
n°. 52 (Nederlandsch Sta_atsblad n°. 116, Indisch 
Staatsblad n°.- 393), wordt als tweede en derde 
lid toegevoegd : 

,,Voor hen die gedurende vier jaren of lan
ger in het genot zijn geweest van de toelage 
bedoeld bij ·Ons besluit van 18 Januari 1915, 
n°. 21, is aan de uitzending eene tegemoet
korning in de kosten voor uitrusting verbon. 
den ten bedrage van f 1500 (een duizend vijf
honderd gulden), welk bedr_ag voor hen; die 
minder dan vier jaren de toelage hebben ge
noten, wordt verhoogd met f 250 (tweehonderd 
vijftig gulden) voor elk aan de vier · jaren 
ontbrekend jaar of gedeelte van een jaar 
grooter dan een half jaar, waarover geen 
toelage is ontvangen. 

.,Bovendien wordt voor degenen, die behalve 
het examen in de Maleische taal ook dat in 
de Javaansche taal met gunstig gevolg hebben 
afgelegd, de hiervoren bedoelde tegemoet
korning verhoogd rnet/250 (tweehonderd vijftig 
gulden), onverschillig of zij al dan niet eene 
studie-toelage hebben genoten."' 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besl~it, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan' de Algemeene Rekenkamer. 
's-Gravenhage, den 26sten Juli 1915. 

·WILHELMINA. 
De Minister van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 7 Aug. 1915,) 

27 Juli 1915. BESLUIT, tot vernietiging van 
.het besluit van Burgemeester en Wethou
ders der gerneente Heiloo van 31 De~ember 
1914, tot toekenning van eervol ontslag 
aan den ambte'naar ter secretarie K. BLAN· 
KESTIJN met 1 Januari 1915. S. 341. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister ~an Binnenlandsche Zaken van 
24 Juni 1915, n°. 4029, afdeeling Binnenlandsch ' 

28* 
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Bestuur, tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Heiloo van 31 December 1914, tot toekenning 
van eervol ontslag aan den ambtenaar ter 
secretarie K. BLANKESTIJN met 1 J anuari 1915; 

Qver'wegende, dat bij Ons besluit van 15 
April ·1914 (Staatsblad n°. 175) het besluit van 
den Raad der gemeente Heiloo, dd. 24 Decem
ber 1913, waarbij het salaris van den ambte
naar ter secretarie was ingetrokken, wegens 
strijd met het algemeen belang werd_ vernietigd; 

dat aan dien ambtenaar bij besluit van .Bur
gemeester en W ethouders van Heiloo, dd. 
31 Decern ber 1914 ongevraagd en zonder ver
melding van reden ee.rvol ontslag is verleend 
met in gang van 1 J anuari 1915; 

dat blijkens eene schriftelijke verklaring van 
den Burgemeester dier gemeente dd. 16 
J anuari 1915 genoemde am btenaar ruim acht 
-jaren in die betrekking tot groote tevredenheid 
is, werkzaam geweest en in alle opzich_ten zijn 
plich t heeft vervuld ; 
. dat, derhalve voor he.t verleenen van gemeld 

ongevraagd ontslag. geen ge_gronde reden be
stond en het gemeentebestuur van Hei/oo blijk
baar ·beoogde door dat ontslag de strekking 
van Ons voormeld besluit di. 15 April 1914 
(Staatsblad n°. 175) te niet te doen; 

dat het verleenen van ongevraagd ontslag 
-aan een ambtenaar zonder gegronde reden in 
strijd is te achten met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van .State gehoord, advies van 

6J~19~.~-~; .. 
Gelet op . het nuder rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 17 Juli 1915, n°. 
5079, afdeeling Binnenlandsch Bestli.ur; 

· Hebben goedgevon_den en verstaan: 
ge11oemd besluit van'--Burgemeester en Wet

houders der gemeente Hei/oo te vernietigen 
wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
.dat in het Staatsbla.d zal worden geplaatst en 
waarvan afsc-hrift zal warden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Juli 1915. 
WILHELMINA. 

De Min .. van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, 
CoR·r v. D.- LINDEN. 
(Uitgeg. 14 Aug. 1915.) 

29 Juli ·1915_ WET, betreffende het lane;er in 
dienst houden van ingelijfden bij de militie. 
s. 342. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noo~ig maken van den ter
mijn, gesteld bij art. I der :wet.v~n 31 Decem
ber Hll4 (Staatsblad n•. 6o4), gewijzigd .bij de 
wet van 30 Januari 1915 (Staatsblad.n° 36); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. I der wet van 31 December 1914 

(Sta.atsblad n°. 664), ii;ewijzigd bij de wet van 
30 J anuari 1915 (Staafsblad n°. 36), wordt voor 
.,31 Juli 1915" gelezen: .,31 December 1915". 

2. Deze wet.treedt in werking met den dag, 
volgende op dien, waarop zij ·is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1915. 
WILHELMINA. 

De lYiinisfer van Oorlog, BosnooM. 
De M iniste,· van M ai·ine, ,J. J. RAMBONNEL 

. (Uitgeg. 30 Juli 1915.) 

29 Juli 1915. WET, betreffende het lange~ in 
dienst houden van dienstplichtigen bij de 
landweer. S. 343. 

W IJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten : 
Alzoo "'Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden verlenging noodig maken van deri ter
mijn, gesteld. bij art. 1 der wet van 31 December 
1914 (Staatsblad n•. 650), gewijzigd bij de wet 
van 30 J anuari 1915 (Staatsblad n°. 35); 

Zoo is het, dat Wij, den lfaad van State, enz. 
Art, 1. In art. 1 der wet van 31 December 

l!Jl4 (Staatsblad _n•. 650), gewijzigd bij de wet 
van 30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 35), wordt 
voor ,,31 Juli 1915" gelezen: ,,31 December 
1915". 

2. Met betrekking tot de dienstplichtigen 
bij de landweer, voor wie volgens art. 37, 
eerste, tweede of derde lid, der Landweerwet 
de dienst bij de landweer. zou zijn geeindigd 
op L Augustus 1915 of op een lateren dag, 
is art. 2 der wet van 31 December 1914 (Staats- -
blad n•. 650), gewijzigd bij de wet vim 30 
J anuari l\H5. (Staatsblad n•. 35), slechts van 
toeplrssing .voor zooveel betreft den werkelijken 
dienst, welke wordt vervuld na 31 Juli 1915. 

• 3. Deze wet· treedt in .werking op den dag, 
volgende . op .dien, waarop. zij is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Juli 

1915 .. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Oorlog, . , Bosnoo:r,r. 
(Uitgeg. 30 htli 1915.) 

____________J _____ _ 
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31 Juli 1915. WET, tot bestendiging van den 
staat van beleg en den staat van oo~log. 
s. 344. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •.. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den staat van beleg en 
den staat van oorlog, verklaard bij Ons Be
sluit van 11 Februari 1915 ·(Staatsblad n°. 81) 
te doen voortduren ; . · 

Gelet op artikel 5 van de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128).: 

Zoo is het, dat Wij, deu Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De staat van beleg en de. staat van oorlog, 
verklaard bij Ons Besluit van 11 Februari 1915 
(Staatsblad n°. 81), warden bestendigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gege;ven te 's-Gravenhage, den 3lsten Juli 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosB?OM. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, J. LOUDON. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

De 1Yliniste1· van Staat, 
Minis/er van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

De Mi11isle1· van Marine, J. J. RAMB0NNET. 

De M;nister van Financien, TREUB. 

De Ministe,· van Waterstaat, 0. LELY. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

De JJ1inister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 5 Ai,g. 1915.) 

31 Juli 1915. WET, tot nadere uitbreiding 
van den landstorm, e'nz. S. 345. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1914/15, n°. 373, 1-10. 
• Hand. id. 1914/15, bladz. 1680-1693, 1696-

1706, 1708-1741. 
Bijl. Hand. l• Kamer 1914/15, n°. 3i3, 

. Hand; id. 1914/15, bladz. 429-432. 
W !J WILHELMINA, F.N;\ •• .- • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ten einde de onder de wapenen staande 
landweermannen met verlof te kunnen laten 
gaan. uitbreiding van den landstorm noodig is 
en van alle Jandstormplichtigen gewapende 
dienst moet kunnen worden gevorderd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art.' 1. 1. Met afwijking van bet bepaalde 

in de overgangsbepaling der Landstormwet kan 
door Ons wordeil bepaald; dat tot den landstorm 
behoort ieder - voor zoover hij niet reeds tot 
den landstorm behoort - die niet v66r 1916 
het ·30ste· levensjaar heeft volbracht· en: 

a. v66r het in werking treden van de Land
stormwet is komen te verkeeren in een der 
gevalleti,, bedoeld in art. 2, eerste lid, onder 1 °. 
a en 2°. dier wet'; 

b. in 1912 heeft deelgeri.omen aan de loting 
voor de militio en niet is aangewezen orh daarbij 
te worden ingelij fd ; 

c. v66r het in werking treden van de Militie
wet (Staatsblad 1912, n°. 21) tot den dienst is 
aangewezen, <loch niet ter inlijving bestemd 
is geworden ; 

d. uit den dienst bij de militie is ontslagen 
wegens de inlijving van een and(lr. 

2. ~:let vorige lid is niet van toepassing ten 
aanzieit van personen; als bedoeld in art.. 2, 
tweede lid, der Landstormwet. 

2. De dienstplicht bij den landstorm vangt 
voor de in art. 1 bedoclden aan met den dag, 
waarop zij volgens Ons daartoe strekkend 
beslu.it tot den landstorm komen te be
hooren. 

3. Het tweede lid van art. 4 der Land
stormwet is tot een nader door Ons te bepalen 
tijdstip niet van kracht. 

4. 1. Door Ons kan worden bepaald, dat 
voor den· landstorm wordt ingeschreven, zonder 
daartoe te behooren, ·ieder, die v66r 1916 het 
30ste, maar nog niet het 40ste levensjaar heeft 
volbra,cht en valt onder een der omschrijvingen, 
voorkomende in art. 1, oerste lid, onder a, b, 
c en d, dan wel van den dienst bij de militia is 
vrjjgesteld als eenige wettigc zoon of door het 
stellen van een plaatsvervanger zijn dienst bij 
de militie niet zelf heeft volbracht. 

2; Het vorige lid is niet van toepassiii.g ten 
aanzien van personen, als bedoeld in art. 2, 
tweede lid, der Landstormwet.' 

5. Deze wet treedt in werking met den dag, 
volgende op dien, waarop zij is afgekondigd . 

Zoodra de -tegenwoordige- buitengewone 
omst:mdigheden hebben opgehouden te bestaan, 
zal a:1Ii de Staten-G·eneraal een voorstel van wet 
worden gedaan tot intrekking van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeveil te 's Gravenhage, den 3lsten_ Juli 
1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBO0M. 

De Minister van Marine, J.' J. RAMBONNET. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zalcen, 

CORT v. D. LINDE!;. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1915.) 

' 

I 
I 

~I 
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31 Juli 1915. WET, houdende herziening van 
de wet van 28 M:aart 1877 (Staatsbladn°. 35), 
gewijzigd bij de wetten van 15 AprHl886 
(Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad 
n~. 63) en 21 J uni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
'tot wering van.. besmetting door uit zee 
aankomende schepen. S. 346. _ 

, Bijl. Hand. 2• Karner 19}4/15, no. 292, 1-9 • 
. Hand. id. 1914/15, bladz. 1742. 
Hand, I• Karner 1914/15, bladz. 437. 
W IJ WILHELMINA, ENZ .•. doen te weten: 
_Alzoo Wij in overweging genorilen hebben, 

dat het noodzakelijk is de wetttelijke bepa
lingen tot wer_ing van besmetting door uit zee 
aankomende schepen te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van :l8 M"aart 187r(Staats

blad_ n°. 35),' gewijzigd bij de wetten van 15.April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad 
n°. 63) en 28 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), tot 
weriilg van besmetting door uit zee aanko
rqende schepen, worden de volgende wijzi-' 
gingen gebracht: 

1 °. Artikel I wordt gelezen als volgt : 
,,Elk schip, uit zee in eene Nederlandilche 

haven of op eene Nederlandsche reede aan
komende of na aankomst uit zee daar liggende, 
wordt onderworpen aan e!ln gezondheidsonder• 

- zoek: 
1°. wanneer het komt uit landen, landsti:eken 

of plaatsen, die, op het tijdstip van het ve:rtrek 
van het schip, door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken zijn besmet verklaard 
wegens eene der ziekten, in of krachtens het 
volgend a rtikel aangewezen; 

2°. wanneer eene :r,oodanige ziekte tijdens de 
jongste zeereis voorgekoinen is, of aim boord 
voorkomt. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur kan 
nader. worden bepaald, wanneer. een schip·, voor 
de toepassing van deze wet, wordt geacht te 
komen uit een land, landstreek of plaats. 

Bij algemeenen maatr8gel van bestuur kun
nen gevallen worden aangewezen, waarin sche
pen, met afwijking · van bet bepaalde in bet 
eerste lid, 'niet ·aan een gezondheidsonderzoek 
worden onderworpen." 

2°. In -het tweede lid van arfikel 2 vervallen 
de woorden ,,inwendig" en ,,door Ons". 

3°: Artikel ;! wordt gelezen als volgt: 
,,De gezagvoerder van een schip, dat aan een 

gezondheidsonderzoek moet worden onderwor- -
pen, uit zee eene Nederlandsche haven of reede 
willende aandoe~, zorgt, zoodra hij in bet ge
zigt van den wal is, dat zijn schip een bij alge
meenen maatregel van bestuur te omschrijven 

sein voert, totdat het schip•tot het vrije verkeer 
is toegelaten of totdat het het gebied van het 
Rijk. in Europa verlaten heeft, en zorgt voorts 
dat. geene gemeenschap · van 'het schip met den 
wal of met andere schepen plaats hebbe, al
vorens het gezondheidsonderzoek is afgeloppen. 

De gezagvoerder van het ]oodsvaartuig is 
verpligt, wanneer _hij_ verneemt, dat eene der in 
of krachtens art. 2 aange'Yezen ziekten aan boord 
voorkomt, zorg te dragen, dat de bemanning 
vari het loodsvaartuig. geene gemeenschap met 
bet schip hebbe. Hij mag-evenwel zijne hulp 
en die ·van den loods aan het schip niet ont
houden. De aan boord genomen loods is ver
pligt ·voor de naleving van het in de ee'rste 
alinea van dit artikel vermel9-e voorschrift te 
waken, voor zoover. dit nog niet v66r zijne 
komst aan boord is nageleefd, en den gezag
voerder bekend te makan met de namen der 
landen, landstreken eJ.1 plaatsen krachtens art.1 
.besmet verklaard, en met zijne verpligtingen· 
-volgens deze wet. 

De loods, of bij ontstentenis van een loods, de 
gezagvoerder, geeft onverwijld aan den burge
meester der plaats, waar het gezondheidsonder
zoek :r,al worden veri;:igt, of aan de door deze 
aan te wijzen personen, het:iij door seinen, hetzij 
schrifte_lijk, berigt van den gezondheidstoestand 
der opvarenden en "vRn de. reden, waarom het 
schip bet sein, krachtens de eerste zinsnede_ 
van dit artikel voorgeschreven, voert. 

De gezagvoerder is verpligt met zijn schip 
de ligplaats, hem door of vanwege den burge
meester aangewezen, in te nemen, en aldaar te 
verblijven, totdat hem, in verband met op eene 
andere plaats te nemen maati:egel~n, bevel tot 
opvaren daarheen is verstrekt ;_ of hem verlof 
tot doorvaren gegeven is, of hiJ gebruik ma
kende van de bevoegdheid hem bij artikel 8, 
2de lid, toegekend, weder.-zee .kiest." • 

4°. In bet eerste lid van artikel 4 wordt voor 
,,vaartuigen" gelezen: ,,schepen", worden na: 
,,loods" ingevoegd de woorden: · ,,de ambte-.. 
naren van liet Staatstoezigt op de volksgezond
heid", wordt voor : ,;ontsmetting~' gel~zen_: , 
,.uitvoering van ingevolge deze wet te nemen -
maatregelen"; wordt voor : ,,of de :verp.leging" 
gelezen: ,,voor de uitvoering van in'gevolge 
deze wet te_ nemen maatregel_elf of voor de ver
pleging", · en w9rden v6or: -. ,,onmiddellijk" ,in
gevoegd de woorden: ,, , zoo ·noodig/'. · 

5°: A1·tikel 5 wordt. gelezen als_ V:olgt: . 
,,De gezagvoerder, iµd~~n ee-1/: genoeskm1dige 

aan boord is, ook deze en de_ opyai:enden zijn 
verpligt de vragen, hrin do~r den' loods, den 
inspecteur of den met bet. gez~~dheid~<i!)der-
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zoek belasten geneeskundige gedaan, desge
vraagd ook schriftelijk, nauwkeurig en naar. 
waarheid te beantwoorden. Zij bevorderen, 
voorzooverre dat in hun vermogen staat, het 
ge.zon.dheidsonderzoek. De gezagvoerder 6ver
handigt zijne gezondheidspassen, zoo hij die 
bezit, aan den inspecteur of den geneeskundige, 
die het gezondheidsonderzoek verrigt. De ove
rige scheepspapieren. worden desverlangd aan 
den inspecteur of den geneeskundige, die het 
gezondheidsonderzoek verrigt, ter inzage ge-
geven." . 

6°. In artikel 6 wordt voor: ,,schipper" 
gelezen : ,,gezagvoerder" ; voor : ,, vaartuig" 
.,schip" ; voor: ,,in artikel 2 bedoelde" ,,in of 
krachtens artikel 2 aangewezen" : voor; ,,hijscht 
de gele vlag en zorgt dat die blij~e waaijen en": 
.,doet zijn schip het krachtens _art. 3 voorge
scihreven sejn ,oeren, totdat het schip tot het 
vrije verkeer is toegelaten of totdat het het ge
bied van het Rijk in Europa verlaten heeft, en 
zorgt" en voor ,,vaartuigen" ,,schepen". 
· · 7°. In .. artikel 7 worden de volgende wijzi
gingen gebracht: · 

He tweede lid word.t derd~ lid. Na het eerste 

op Onzen Minister van Binnenlandsche Za_ken, 
welk gevolg aan dit ad vies zal worde:iJ. gegeven. 
Zoo noodig, roept hij daarbij de hulp der mari
tieme of militaire magt in. 

In geval van beroep blijft, hangende de be
slissing van -Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken, het schip buiten gemeenschap met 
den wal." 

10°. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 14 worden 
vervangen doo~ vijf nieuwe artikelen, luidende 
als volgt: . 

,,Art. 10. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden voorgeschreven _de ·maatregelen, 
waaraan het schip, dat aan een gezondheids
onderzoek onderworpen is geweest, zijn lading, 
daaronder begrepen postpakktfon, 'en zijn 
opvarenden worden of kunnen worden · onder
worpen. 

A.rt. 11. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kunnen tevens voorschriften worden ge-. 
geven ten aanzien van de periodieke vei-delging 
van ratten aan· boord van schepen, liggende 
binnen het Rijk in Europa; ook al zijn deze 
niet aan een gezondheidsonderzoek onderwor
pen geweest. 

lid wordt een nieuw, tweede, lid ingevoegd, Art. 12. Bij of krachtens algemeenen maat-
iuidende als volgt : regel '/an bestuur wordt vastge·steld de vorm 

,,Bij algemeenen maatregel van bestuur kun- der aan de belanghebbenden af te geven ~erkla
nen bijzondere voorschriften worden vastgesteld ringen betreffende de toegepaste maatregelen. 
ten aanzien ".an het gezondheidsonderzoek van Art. 13. -Bij algemeenen maatregel van be-
passagiersbooten." stuur worden aanii;ewezen de plaatsen, waar het 

In het derde lid wordt :voor: ,,Bij ontsten- gezond.heidsonderzoek wordt ingesteld en waar 
tenis van de in het vorige" gelezen: ,,Bij ver- de maatregelen, bedoeld in· artikel 10, en de 
hindering of ontst'entenis van de in het eerste". voorschriften, bedoeld in artikel 11, worden 

8°. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: toege}.>ast. 
,,De gezagvoerder zorgt met al de te "zijner Art. 14. Door Ons kan, met afwijking voor 

beschikking staande middelen voor de stipte zoover noodig van- het bepaalde bij artikel 7, 
naleving. van de voorschriften, die in of krach- onder nader te stellen voorwaai-den, in overleg 
tens deze wet worden gegeven. met het bestuur eener gemeente, worden be-

Het staat evenwel aan den gezagvoerder vrij, paald, dat het gezondheidsonderzoek, de maat
weder naar zee te vertrekken, wanneer hij zich regelen, bedoeld in artikel 10, en de voor
aan de~e voo'rschriften niet'wil onderwerpen·. :J:[ij schriften, bedoeld in artikel 11, worden toege
neemt daarbij de hem gegeven bevelen in acht. I past door die gemeente. De kosten van een 

Bij algemeenen maatregel van bestuur wor- en ander worden, volgens door Ons te stellen 
den de voorwaarden vastgesteld, onder welke regelen, aan de gem·eente vergoed." 
de gezagvoerder in dat geval passagiers kan 11°. In artikel 15 vervallen de woorden: 
ontschepen ·en· lading en poststukken kan ,, , behoudens bet bepaalde in art. 13,". 
lossen." 12°. In artikel 16 wordt voor: ,,en het door 

9°. Artikel 9 wordt gelezen als volgt : hem noodig gekeurde en hem vergezellende 
,,Hij, die · het gezondheidsonderzoek doet, personeel is" gelezen: ·,,de ambtenaren van het 

geeft den burgerneester van de gemeente, waar Staatstoezigt op de volksgezondheid, ·de genees-. 
de maatregelen behooren te· w·orden toegepast, kundige, di~ het gezondheidsonderzoek instelt, 
schriftelijk ad vies omtrent de in 't belang _der benev,ans -bet verdere perso:iJ.eel, dat belast .is 
volksgeiondbeid te nemen maatregelen. De met de uitvoering var. ingevolge deze wet te 
burgenieester beslist, behoudens beroep .. van nemen maatregelen, ·zijn" en voor: ,,scbipper": 
hem; die bet 'gezondheidsonderzoek instelde, ,,gezagvoerder". 
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··13°. ·In, artikel 17 wordt onder 1°.- voor: 
,,schippe~". gelezen : .,gezagvoerder". 

In artikel 1_7 wordt het bepaalde onder. 2°. 
gelezen als volgt : 

,,dat het gezondheidsonderzoek zich k.an 
bepalen tot eene schriftelijke beantwoording 
van vragen door een ·der in artikel 7 ·of .inge
volge artikel 13 aangewe2:en ambtenaren of 
geneeskundige11· gedaan". 

14°. Het eerste lid van artikel 19 wordt ge
lezen als volgt : 

,,Overtreding van een van de bepalingen der 
artikelen 3, 4, -5, 6, 8, of van de krachtens deze 
wet· vastgestelde algemeene maatregelen van 
bestuur wordt gestraft met h~chtenis van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
j 5000." 

In het tweede lid van artikel 19 wordt voor: 
,,bijschen der vlag, zooals dat bij" gelezen: 
,, voeren van het sein, zooals dat krachtens". 

l5°. Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 
•ihgevoegd, luidende als volgt: 

·,,Art. 19a. De in deze wet strafbaar gestelde 
. felten worden beschouwd als overtredingen". 

Art. II. ·Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Art. UL Op Onzen last wordt de wet van 
28'Maart 1877 (Staatsblad n•. 35), met de daarin 
doo'r ·of tengevolge van vroegere wetten ·en van 
deze wet gebracbte wijzigingen en aanvullin
gen, zoo spoedig mogelijk na de totstandkoming 
van deze wet in e·ene doorloopend genummerde 
reeks van artikelen samengevat en, onder 
inachtneming van de,· in van Regeeringswege 
uitgaande stukken, gevolgde spelling in het 
Btaatsblad geplaatst. 

Lasten· en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten Juli 

1915. 

WILHELMINA. 

De Minister i•an BinnenlandscM Zaken. 
CORT V. D. LIN.DEN. 

De ,Minister van Marine, J .. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1~15.) 

/31 Juli 1915. WET, tot onteigening van eigen
dommen in de gemeente .Haren, provincie 
Groningen, noodig tot het verkrijgen van 
een oefeningsterrein voor het garnizoen 
Groningen. S. 347. 

... - ·.· 
31 Juli 1915. WET, tot verhooging van, het 

achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstja:ar 1915: (Buitengewoon 
krediet, enz.). S. 348. 

Bij deze wet worden. eenige artikelen ver
hoogd.· 

Ten ge.:olge ,.hiervan worden verboogd: de 
XIXde Afdeeling van voormeld hoofdstuk 
der Staatsbegrooting, met /22,500, de XXVIIste: 
Ardeeling • met f 90,000,000 - en het eindcijfei
van dat hoofdstuk met f 90,022,500 .. 

31 Juli 1915. WET, in zake tijdelijk;e af.vij
king van de bepalingen der ,,Bevorderings
wet voor de zeemacht 1~02". S. 349, 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1914/15, n°. 354, 1-4. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 1572-1575. 
Hand. l• Kame1· 1914/15, bladz. '133. 
WIJ WILHELMiNA, enz ... doen teweten.~ 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben,. 

dat het ten gevolge van de- buitengewone om
standigheden, ontstaan door de in 1914 berolen 
mobilisatie der strijdkrachten, noodig kan zijn 
tijdelijk a£ te wijken v:an de ten aanzien van 
de rangschikking en van de bevordering van 
de officieren der zeemacht geldende oepalingen 
der .,Bevorderingswet voor de zeemacht 1~02"; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Van de ii) de Tweede Afdeeling dei

.,Bevorderingswet voor de zeemacht 1902" ge
stelde eischen voor bevordering van officieren 
der zeemacht tot hoogeren rang kan door Ons 
tijdelijk, uiterlijk tot een jaar na demobilisatie 
der. strijdkrachten, worden afgeweken ten aan
zien van de officieren der zeemacht die, ten 
gevolge van de in 1914 bevolen mobilisatie 
dier strijdkrachten,· op het tijdstip, waarop zij 
voor bevordering in aanmerking zouden komen, 
niet aan die eischen hebben voldaan. 

2. 1. Wanneer de in artikel 1 bedoelde af
wijking betreft het niet hebben voldaan aan 
het voor bevordering tot hoogeren rang ver
eischte examen, zal dit examen ·door hen die 
op het tijdstip van demobilisatie der strijd
krachten binnenslands dienen, uiterlijk binnen 
een jaar-na dat tijdstip moeten worden afgelegd. 

2. Zij, die op dat tijdstip buitenslands dienen.,. 
moeten het examen binnen een jaar na hnnne 
terugkomst in Nederland afleggen. 

3: Wordt het examen niet binnen den vast
gestelden termijn met -voldoenden uitslag af
gelegd, zonder dat voor dit verzuim 'billijke 
redenen, ter beoordeeling van Onzen Minister
van Marine, aanwezig .zijn, dan Nijft de be
trokkene stilstaan op de door hem na. afloop 
vap den termij~ bereikte ·pJaats in •de rang
lijst en. vangt de opklimming van die plaats 
eerst. aan, nadat het examen met. voldoenden 
uitslag is afgelegd. 

4. Op den officier die verkeert in het geval, 
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in het derde lid voorzien, is het bepaalde in 
het zesde lid van artikei' 5 der ,,Bevorderings
wet voor de zeemacht 1902" van overeenkom
stige toep assing. 

3. De rangschikking van de luitenants ter 
zee der derde klasse en de officieren van ad
ministratie der derde klasse, die, ten gevolge 
van de mobilisatie der strijdkrachten, v66r 
hmine benoeming tot dien rang niet hebben 
afgelegd het volledige eindexamen respectie
velijk ·als adelbor~t en adspirant-administra
teur bij het Koninklijk Instituut voor de Marine 
te Willemsoord, zal na hunne bevordering 
onderscheidenlijk tot luitenant ter zee der 
tweede klasse en officier van administratie der 
tweede· klasse, met afwijking van het bepaalde 
in het vierde lid van artikel 5 der ,,Bevorde
rings,'vet voor de zeemacht 1902", worden her
zien naar regelen door Ons. vast te stellen. 

4. Op officieren-machinist der derde klasse, 
die als zoodanig worden benoemd zonder het 
examen voor dien rang te hebben afgelegd en 
die aan · de eischen van dit exam en binnen een 
door Otis te bepalen tijdstip niet hebben vol
daan, is · het bepaalde in het derde en vierde 
lid van artikel 2 van overeenkomstigc toepas
sing. 

5. Deze wet treedt in werking met den dag 
volgende op dien harer afl~ondiging. 

Lasten ·en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten Juli 

1915. 
WILREL1HIN A. 

IJe Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 
(Uitgeg. 8 Aug. 1915.) 

31 Juli 1915. WET, houdende aanvulling van 
den ,,Staat van het bedrag derpensioenen", 
behoorende bij de ,,Loodspensioenwet 1906". 
s. 350. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1914/15, n°. 364, 1-4. 
Hand. ideni 1914/15, bladz. 1680. 
Hand. 16 Kamer 1914/15, bladz. 433, 
W IJ WILRELMIN A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij iri overweging genomen hebben, 

dat aanvulling noodig. is van den ,,Staat van 
het bedrag der pensioenen", behoorende bij de 
,.Loodspensioenwet 1905" en vermeld bij ar: 
tikel 13 dier wet; · · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. · Op den staat, behoorende bij de 

,,Loodspensioenwet 1905" (Staatsblad n°. 172) 
wordt tusschen de betrekkingen van ,,Roeier 
der. lste klasse'.' en ,,Eerste stoker" ingevoegd 
de betrekking van ,,Machinist-motorist", zul
lende het bedrag van het jaarlijksch pensioen, 

in dien staat voor de beide eerstgenoemde 
betrekkingen aangegeven, rnede gelden voor 
laatst genoemde betrekking. 

2. Deze wet wordt geacht te zijn in. werking 
getreden met I Maart 1915. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten Juli 

1915. 
WILHELMINA. 

De Minister. va1i Marine, J; J. RAMBONNET. 
(Uitgeg. 13 Aug. 1915.) 

31 Juli: 1915. WET, tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
he1; dienstjaar 1915. S. 351. 

_ Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd: 

Tengevolge hiervan worden de totalen der 
navolgende afdeelingen verhoogd als : de !Ide 
onderafdeeling der lste afdeeling en de lste 
afdeeling met /6,070,000, de 4de afdeeling met 
f 1,600,000, terwijl het eindcijfer van het 
VIde hoofdstuk der Staatsbegrooting. voor 
1915 wordt verhoogd met f 7,670,000. 

Van het bedrag ad f 6,000,000, waarmede 
een artikel wordt verhoogd, komt f 3,000,000 
ten laste van het Iste hoofdstuk der begroo
ting van Nederlandsch·lndie voor het dienst
jaar 1915. Dat bedrag wordt geboekt onder de 
middelen ter goedmaking v(ln de uitgaven 
begrepen in de· Staatsbegrooting voor ~et 
dienstjaar 1915. 

31 Juli 1915. WET, houclende verhooging van 
bet eerste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1915. S. 352. 

31 Jnli 1915. WET, houdende w1Jz1gmg en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1915. S. 353. 

31 J"uli 1915. WET, houdende ove·reenkomst 
met de te Rotferda·m gevestigde Droogdok
Maatschappij ,,Tandjong Priok", betref
fende de. verhuur van terreinen en water
oppervlakte van de h3:ven van Tandjong 
Priok, en den verkoop aan die ma:itschappij 
van het daar aanwezige 4000-tons dok, 
gebouwen enz., aan den Lande toebehoo
rende. S. 354. 

31 Juli 1915. WET, tot. aanvulling en verhoo
ging van het zevende· hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienc,tjaar 1915. 
s. 355. 
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Bij - deze wet wordt de omschrijving van 
-eenige artikelen gewijzigd, en worden voorts 
eenige artikelen ingevoegd en verhoogd. 

Tengevolge hierran wordt in het Vllde 
hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1915 het totaal van de llde Afd. 
gebracht :op f 119,850.-; dat van de IV de 
Afd. op f 18,033,000.- ; dat van de VIIIste 
Afd. op f 2,864,117.-; dat, van de IXde Afd. 
op f 3,277,250.-; dat van de XIde Afd. op 
f 12,399,538.-,- ; dat van de XIIde Afd. op 
f 40,124,811.-; en het eindcijfer van he.t hoofd
stuk op f 102,620,955.755• 

31 Juli 1915. WET, tot aai:tvulling eu verhoo
ging van de bij de wet van 20 Febru
ari 1914 (Staatsblad n•. 40) vastgestelde, 
begrooting van inkomsten en uitgaven 

. van.bet Staatsmuntbedrijf voor het dienst-
- jaar 1914 en machtiging tot afwijking, 

voor zooveel die begrooting betreft, van 
het bepaalde in artikel 12 der wet van 
16 Februari 1912 (Staatsblad n°. 85). S. 356. 

31 Juli 1915. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
s. 357. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

Vde afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk v:erhoogd niet'/2,800,000. 

31 Juli 1915. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente Katwijk, noodig 
voor den aanleg van eene berghaven voor 
de visschersvloot te Katwijk aan Zee. S. 358. 

31 .Tuli 1915. WET, betreffende de overbren
ging in beheer en onderhoud blj het water
schap ,,de Lage Landen'.' onder Oosterhout 
van twee sluisjes in den westelijken dijk 
van het Wilhelmina-kanaal onder die ge
meente, alsmede van de daarbij gelegen 
bermsloot. • S. 359. 

31 Juli 1915. WET, tot aanvulling van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915. (Kosten voortvloeiende 
uit de artikelen 7 & 10 der Oorlogszee
ongevallenwet 1915.) S. 360. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd. 

31 Juli 1915. BESLUIT, houdende het in staat 
van beleg verklaren van de gemeente Welii, 
provincie Gelderland. S. 361. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van 31 Juli 1915; 
Gelet op art. 1 van de Wet van 23 Mei 

1899 (Staatsblad no. 128); 
Gezien Ons besluit van 30 Juli 1914 n°. 72; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepa

len, dat met ingang van 31 Juli 1915 in staat 
van beleg wordt verklaard: 

in de Provincie Gelder/and : 
de Gemeente Wehl. 
Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 

van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en van Kolonien, z!jn, ieder voor zoo
veel hem betreft, be last met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift_ zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

· 's-Gravenhag£J, den 3lsten Juli 1915. 
WILHELMINA. 

De tijdelijke Voorzitter 
van den Raad van Ministers, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 31 Juli 1915.) 

2 Augustus· 1915. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 13 
Februari 1892 (Staatsblad n°. 42), waarbij aan 
de Vereeniging tot Opvoeding en Verple
ging van idiote en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht vergunning is verleend, 
om het !andgoed 's Heerenloo te Ermelo 
tot een gesticht voor idioten in te richten. 
s. 362, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van -Binnenlandsche Zaken van 
27 Juli 1915, n•. 9972, afdeelil!g· Volksgezond
heid Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatsteiijk gewijzigd bij de' wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n•. 165); 

Hebben goed.gevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Tot 31 December °11116 mogen in het idioten

gesticht ,,'s Heerenloo" te Ermelo elf manneL 
en vier vrouwen meer verpleegd worden; dan 
bepaald bij Ons l:iesluit van-16 November 1914 
(Staatsblad n°. 532)°. · ' 
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()nze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 

· in het Staatsblad zal worden · geplaatst, 
. 's-Gravenhage, den 2den Augustus 1915. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
, O011T V. D. LINDEN. 

_ (Uitgeg. 21 Aug. 1915.) 

2 Augustus 1915.. BESLUIT, tot vernietiging 
van het Besluit van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Heer van 9 Septem
ber 1914, in zake de regeling van en het 
toezicht over de secretariewerkzaamheden. 
s. 363. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 26 Mei 1915, n°. 3002, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, tot vernietiging van het be
sluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Heer van 9 September Hll4, waarbij 
aan een der wethouders de regeling van en 
het toezicht over de secretariewerkzaamheden 
is opgedragen en hij tevens is gemachtigd 
alle voorbereidende maatregelen te nemen,. 
welke hij in het belang van eene goede g·e
meente-administratie noodig acht; 

Overwegende, dat de regeling van · de secre
tariewerkzaamheden en van het toezicht op 
die werkzaamheden niet' behoort tot de taak 
welke bjj artikel 179 der Gemeentewet aan 
Burgemeester en Wethouders is opgedragen, 
zoodat de bevoegdheid tot het geven van voor
schriften te dier zake, behoudens ·het bepaal· 
de in artikel 179 a, p, q en v, in verband-met 

· artikel 70 en 91. der Gemeentewet ingevolge 
artikel 134 der Gemeentewet aan den Raad 
behoort; 

dat de Raad der gemeente Heer geene zoo
danige voorschriften heeft gemaakt, waaraan 
Hurgemeester en Wethouders de bevoegdheid 
tot het geven van voo;schriften ter uitvoering 
ervan zouden kunnen ontleenen ; 

dat voormeld besluit _van Burgemeester en 
Wethouders mitsdien in strijd is met artikel 
134 der Gemeentewet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord; (ad vies van 

29 J uni 1915, n~. 17) ; 
Gelet op het nader .rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 Juli 1915, n°. 4882; 
afdeeling B,innenlandsch Bestuur ; 

He b ben goedgevonden en verstaan: 
genoemd besluit van Burgemeester e~ Wet-

houders _der gemeente Heer te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze . ·Minister van Binnenlandsche Zaken 
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 2den Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De ~'lfinister van S(aat, 
Minister ~·an Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 21 Aug. 1915.) 

2 Augiistus. 1915. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Bunsclwten van 22 Juni 1914; tot toeken
ning van eene schadevergoeding van / 600_ 
aan den burgemeester L. VAN DuYN, 
wegens· gemis van den tuin zijner van de 
gemeente gehuurde woning. S. 364, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, iliinister van Binnenlandsche Zaken van 
12 Juni 1915, n°. 3811, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, tot vernietiging van het besluii, van 
den Raad der gemeente Bunschoten van 22 Juni 
1914 tot toekenning van eene schadevergoeding 
van f 600 aan den Burgemeester L. VAN DuYN, 
wegens gemis van den tuin zijner van de
gemeente gehuurde .wouing, welke tuin met 
daarnaast gelegen gemeentegrond is bestemd 
voor bet bouwen van een nieuw raadhuis ; 

Overwegende, dat, volgens op last van Gede
puteerde Staten van Utrecht gedane schatting, 
de geleden schade, ruim berekend, op geen 
hoogere vergoeding dan van ongeveer f 40 
aanspraak _geeft, zoodat door het toekennen 
aan den Burgemeester van eene schadevergoe
ding van / 600 daadwerkelijk door hem een 
inkomen nit de gemeeiitekas i_s genoten boven 
en behalve zijne jaarwedde; 

dat derhalve het raadsbesluit, waarbij eene 
schadevergoeding·. tot dit bedrag is toegekend, 
is in strijd met artikel 73, 2de lid, der Ge
meentewet; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Bunschoten wel is waar zijn gemeld- besluit 
in zijne vergadering van 15 Februari 1915 hee_ft 
ingetrokken, doch dat aan gemeld raadsbesluit 
dd. 22 Juni 1914 reeds uitvoering was gegeven 
v66r.15 Februari 1915 en dat de Burgemeester 
blijkens zijn brief dd. 14 Mei 1915 bezwaar heeft 
te voldoen aan de uitnoodiging, hem namens 
Onzen Minister van Staat, Minister van Binnen
landsohe Zaken, gedaan om het hem uitgekeerde' 
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bedrag van f 600 aan de gemeente Bunschoten 
terug te geven_; 

dat mitsdien gemeld raadsbesluit dd. 22 Juni 
1914, hetwelk tot 15 Februari 1915 van kracht 
is geweest, behoort te worden vernietigd wegens 
strijd met de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

13 Juli 1915, n°. 26 ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 Juli 1915, n°. 5223, 
afdeeling Binnenlandsch Bestunr ; 

Hebben goedgevond~n en verstaan: 
genoemd besluit van den Raad der gemeente 

Brinschoten dd. 22 Juni 1914 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
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 2den Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staal, Min. van Binnenlandsche 
Zaken, CORT V. D, LINDEN. 

(Uitgeg. 24 Aug. 1915.) 

2 A.u_qusfus 1915. WET, tot aanvulling van het 
Wetboek van Strafrecht met een nieuw 
artikel ter bestrijding van de oneerlijke 
mededinging. S. 365. 

Bijl. Hand. 28 Kame.-1913/14, n°. 268, 1-4; 
1914/15, n°. 46, 1-4. 

Hand. idem 1914/15, bladz. 1145-1164, 116t3-
U86, 1188-1202. 

Bijl. Hand. l• Kamer 1914/15, n°. 46, 1-2. 
Hand. idem 1914/15, bladz. 404-409. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
A.lzoo Wij in overweging- genomen hebben, 

dat het ter bestrijding van de oneerlijke mede
dinging noodzakelijk is, het W etboek van 
Strafrecht met een nieuw artikel aan te vullen; 

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

Na artikel 328 wordt een nieuw artikel in 
het Wetboek van Strafrecht ingevoegd, lui
donde: 

Art. 328bis. Hij, die, om het handels- of 
bedrijfsdebiet van zichzelven of van een antler 
te vestigen, te behouden of uit te breiden, 
eenige bedriegelijke handeling pleegt tot mis
leiding · van het publiek of van een bepaald 
persoon, wordt, indien daaruit eenig nadeel 
voor concurrenten van hem of van dien antler 
kan ontstaan, als schuldig aan oneerlijke mede
dinging. gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste een jaar, of geldboete van ten hoogste 
negenhonderd gulden. · · · 

Lasten en bevelen_, enz. 
Gegeven te 's-Hravenhage, den 2den Au

gustus 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Juslifie, B. ORT. 

(Uitgeg. ·5 Aug. 1915.) 

2 Augustus 1915. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende het gelijktijdig genot 
van gagement en soldij door gegageerde 
militairen van het Nederlandsch-Indische 
leger. S. 366. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 1 Juli 1915, afdeeling C2, n°. 64; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Juli 1915, n°. 34) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 29 Juli 1915, afdeeling 
C2, no. 35; 

Nog gezien: 
Artikel 21 punt a van het bij Koninklijk 

besluit van 24 Augustus 1875, n°. 42 (Indisch 
Staatsblad 1876, n°. 44), vastgestelde gage
mentsreglement, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 26 October 1914, n°. 50 (Indisch 
Staatsblad n°. 778), alsmede het Koninklijk 
besluit van 15 Juni 1889, n°. 28, tot vaststelling 
van het gelijktijdig genot van gagement en 
soldi.j door gegageerde militairen van he_t N ed~r
landsch-Indische leger, de hoedanigheid van 
Nederlander niet bezittende, die in het genot 
van soldij zijn of worden gesteld omdat zij 
- na t03;.ugkeer uit Indie in hun vaderland 
di.enstplichtig bevonden - krachtens de wetten 
des lands onder de wapenen geroepen werden 
of worden; 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van het Koninklijk besluit 

van 15 Juni 1889, n°. 28, te bepalen als volgt : 
· Art. 1. Aan gegageerde militairen van het 

leger in Nederlandsch-Iridie, de hoedanigheid 
van Nederlander niet bezittende, ·die.in het 
genot van soldij zijn of worden gesteld omdat 
zij - na terugkeer uit .Indie in. him vaderland 
dienstplichtig bevonden - krachtens de wetten 
des lands onder de wapenen geroepen werden 
of worden, kan door Ons, met afwijking van 
het bepaalde bij artikel 21 sub a_van het in den 
aanhef van dit besluit vermelde gagements
reglement, worden vergund het. gagemeni, te 
blijven genieten. 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
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der afkondigirig en werkt terug tot 1 Augustus 
1914. 

. Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden gepiaatst en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 2den Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van· Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 24 Aug. 1915.) 

2 Augustus 1915. BESLUIT, tot aanvulling van 
het- gagementsreglement, vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 24 Augustus 1875, 
n° 42 (Indisch Staatsblad 1876, n°. 44) en 
v_an het pensioenreglement voor de mili
tairen van het Nederlandschindische leger 
beneden den rang van onderluitenant, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 
17 Februari 1905, n°. 8 (Indisch Staatsblad 
no. 299). ·s. 367. 

WIJ WILHELMINA, ENZ 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 1 Juli 1915, Afdeeling C2, n°. 65; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1915, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 29 Juli 1915, Afdeeling 
c•,· n°. 36; 

Nag gezien: 
. a. het reglement op het toekennen van 

gagement aan de Europeesche militairen be
neden den rang van officier van de landmacht 
in Nederlandsch-Indie en aan de hen gelijk
gestelde militaire personen, vastgesteld · bij het 
.Koninklijk besluit van 24 Augustus 1875, 
no. 42 (lndisch· Staatsblad 1876, n°. 44), zooals 
dit reglement is. gewijzigd, laatstelijk bij Ons 
besluit van 26 October 1914, n°. 50 (Indisch 
Staatsblad n °. 778) ; 

b. het reglement op het verleenen van pen
sioenen en van onderstanden voor eens aan de 
_Europeesche en met dezen gelijkgestelde 
militairer:i beneden den rang van onderluitenant 
van het Nederlandsch-Indische leger, vast
gesteld bij Qns besluit van 17 Februari 1905, 
no. 8 (lndisch Staatsblad n°. 299); zooals dit 
reglement is gewijzigd, laatstelijk bij Ons 
besluit van 14 September 1914, n°. 69 (Staats
blad n°. 729). 

Hebben_goedgevonden en verstaan:. 
Art. 1. In het gagementsreglement in 

Indisch Staatsblad 1876, n°. 441 wordt inge
lascht: 

ro. a.ls : 
Art. '.25. De koning behoudt zich voor om 

de gegageerden in tijden van oorlog of andere 
buitengewone omstandigheden, bedoeld bij 
artikel 185 'der Grondwet. op te roepen,' om, n:a 
daartoe geschikt te zijn bevonden, in dienst 
te warden gesteld bij de strijdkrachten van den 
Staat. 

Het pensioen van den gepensionneerde, die 
zonder geldige. redenen, aan 'die oproeping 
niet voldoet of zich aan de weder indienst
stelling onttrekt, wordt op uitspraak van den 
Minister van Kolonien gcschorst. 

Deze schorsing ·neemt aanvang inet den dag, 
waarop de gegageerde· moest opkomen en niet 
opgekomen is en eindigt met dien, waarop 
-de gegageerden,: die aan de oproeping hebben 
voldaan, bij algemeenen .maatregel van hunne 
verplichting tot den actieven dienst warden 
ontslagen. 

20. als: 
Art. 25bis. De bepalingen in artikel · 25 ver

vat, zjjn mede van kracht in geval van oorlog 
of opstand in Nederlandsch-Indie (artikel 43 
der wet van 2 September 1854, Staatsblad 
no. 12H, lndisch Staatsblad 1855, n°. 2), met dien 
verstande, dat in Nederlandsch-Indie de op
roeping tot weder-indienststelling uitgaat van 
den Gouverneur-Generaal en de sch<irsing wordt 
toegepas't op uitspraak vari den Commandant 
van het leger. · 

2. In het pensioenreglement in Indisch 
Staatsblad 1905, n°. 299, wordt- ingelascht: 

10. als: 
Art. 29. De Koning behoudt zich voor· om 

de gepensionneerden in tijden van oorlog of 
andere buitehgewone· onistandigheden, bedoeld 
bij artikel 185 der Grondwet, op te roepen, om, 
na daartoe geschikt te zijn bevonden, in ·dienst 
te warden gesteld bij de·strijdkrachten van den 
Staat. 

Het pensioen van den gepension:neerde, die 
zondiir geldige redenen aan die oproeping- niet 
voldoet of zich aan de weder indienststelling 
onttrekt, wordt op uits_praak van den Minister 
van Kolonien geschorst. 

Deze schorsing neemt aanvang met den dag, 
·waarop de gepensionneerde moest opkomen en 
niet'opgekomen is; en eindigt met dien, waarop 
de gepensionheerden, die aan de oproeping 
hebben voldaan; bij algemeenen maatregel van 
hunne verplichting tot den actieven dienst 
warden ontslagen. 

2°: als: 
Art. 29bis. De bepalingen in artikel 29 ver

vat, zijn mede van kracht in geval van oorlog 

I 

J 
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of opstand in Nederlandsch-Indie :(artikel 43 
.der wet van 2 September 1854, Staatsblad 
n°. 129, (lndisch -Staatsblad 1855,. n°. 2), met 
dien. verstande, dat in Nederlandsch-Indie de 
oproeping tot weder-indienststelling uitgaat 
van den Gouverneur-Generaal en de schorsing 
wordt toegepast op uitspraak van den Com
mandant van het leger. 

3. Het bepaalde in .de artikelen een en twee 
is toepasselijk·op de militairen van het Neder
landsch-Indische leger beneden den rang van 
onderluitenant, die na de dagteekening van dit 
besluit worden gegageerd of gepensionneerd. 

Onze Minister van Kokmien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van Oor
log, aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 2den Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

D'e lYiinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 24 Aug. 1915.) 

2 Augustus 1915. BESLUIT, houdende instel
ling van de betrekking van handelscorres
pondent bij · het Technisch Bureau van het 
Departement van Kolonien. S. 368. 

WIJ WILHELMINA,· ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 30 Juli 1915, Afdeeling T. B., 
no. 46; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Gerekend met ingang :van 1 Augustus 1915 

te bepalen als volgt : 
Art. 1. Bij het Technisch Bureau van het 

Departement van Kolonien warden in dienst 
gesteld handelscorrespondenten. 

Hunne bezoldiging bedraagt ten minste f 700 
(zevenhonderd gulden) 's jaars en wordt •bij be
kwaamheid, geschiktheid en dienstijver telkens 
na twee jaren dienst met / 100 (eenhonderd 
gulden) verhoogd tot een maximum ·van f 1500 
( vij ftienhonderd gulden). 

2. De benoeming, de geldelijke bevordering 
en het· ontslag van de handelscorrespondenten 
geschieden door Onzen Minister van Kolonlen. 

Op den dag van ingang der benoeming vangt 
tevens het genot der bezoldiging aan. 

Gaat de benoeming in op een anderen dan den 
eersten dag van een kalenderkwartaal, dan 

·worden de in het vorig artikel genoemde tijd
vakken geacht aan te vangen met den eersten 
dag van het onmiddellijk daarop volgende. 
kwartaal. 

Ingeval een of meer traktements-verhoogingen 

onthouden worden omdat aan de voorwaarden 
van toekenning niet was voldaan, worden, tenzij 
er reden is om dienaangaande anders· te han
delen, de·· verdere periodieke verhoogingen 
zooveel later toegekend, als de laatste onthou-
ding heeft geduurd. · 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de tijd 
gedurende welken de handelscorrespondent is 
geschorst, alsmede die buiten bezwaar van 
's Rijks schatkist met verlof doorgebracht, 
indien het verlof !anger dan een jaar achtereen
volgens geduurd heeft of verleend is op een 
vrijelijk door hem' gedaan verzoek in zijn per
soonlijk belang. 

3. Behalve de voorgeschreven periodieke 
verhoogingen, kunnen, tot , het 'vastgestelde 
maximum, ook andere traktementsverhoogin
·gen worden verleend, wanneer zij in het belang 
van den dienst wenschelijk zijn of wanneer 
daartoe gronden van billijkheid aanwezig wor
den geacht. 

De aldus verhoogde bezoldiging wordt, zoo 
daaromtrent niet ·anders wordt bepaald, voor 
toekenning van de naaste en de daarop volgende 
periodieke verhoogingen beschouwd als ver
kregen do~r regelmatige periodieke verhooging, 
na den daarvoor gevorderden diensttijd. Het 
bepaalde in het derde lid van artikel 2 is toe
passelijk. 

Het, vorig lid is eveneens van toepassing voor 
het geval, dat bij de benoeming eene hoogere 
dan de minimum-bezoldiging wordt toegekend. 

W ordt de bezoldiging niet bepaald op een 
bedrag, dat door regelmatige periodieke ver
hoog:ing kan warden verkregen, dan wordt bij 
de eerstvolgende periodjeke verhooging het 
verschil aangezuiverd. 

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 de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 2den Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 18 Aug. 1915.) 

5 Augustus 1915, BESLUIT, betreffende nadere 
uitbreiding van den Janqstorm. S. 369. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ' 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog, van 4Augustus 1915, Kabinet, Litt, S88 ;. 

Gezien de wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad 
no. 345); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Van 20 Augustus 1915 af behooren ook tot 
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den landstorm - voor zoover zij alsdan niet 
reeds daartoe behooren - de personen, bedoeld 
in art. 1 der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 345), die zijn geboren in 1894 of in 1893. 

Bij de inschrijving voor deu«Iandstorm van 
deze personen kan worden afgeweken van de 
bepalingen van het Landstorm-Besluit, voor 
zoover dit door Onzen Minister van Oor,log 
wordt bepaald. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in bet Staa,'sblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 5den Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BOSBOOM. 
(Uitgeg. 7 A.u_q. 1915.) 

6 Augustus 1915, BESCHIKKING van den Mi
nister van · Oorlog betreffende oproeping 
van landstormplicbtigen. 

Voor zoover gedurende de heerschende 
buitengewone omstandigheden dienstplicbtigen 
in werkelijken dienst zullen worden geroepen 
in verband met de wet van 31 Juli 1915 (Staats· 
blad, n°. 345), geschiedt de vordering tot oproe
ping - met afwijking van het bepaalde in § 11 
der Landstorm-lnstructie - door den Minister 
van Oorlog. 

7 Augustus 1915. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent de aangifte van ten uitvoer 
bestemde goederen. S. 370. 

WIJ WILHELMINA. _ENZ. 
Op de V?Ordracht van Onzen Minister van 

Financiiin van 4 Augustus 1915, n°. 64, Invoer
recbten; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61) alsmede artikel] der wet van 
28 December 1879 (Staatsblad n°. 250) en de wet 
van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212) ; 

Den Raad v·an State gehoord (advies van 
6 Augustus 1915, n°. 1 B.); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Augustus 1915, n°. 135, 
Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Voor de door · Onzen Minister van 
Financien aan ts wijzen goederen, welke ten 
uitvoer worden aangegeven, behoeft in de 
schriftelijke opgaaf, bedoeld in artikel 143 der 
Algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38), geen melding gemaakt te worden 
van de bestemming ; echter wordt, ten einde 
misbruik tegen te gaan, in die opgaaf ten ge
noegen van de. ambtenaren der invoerrechten 

melding: gemaakt van den naam en de woon
plaats van hem, die de goederen of de voo~.cl,e 
samens1;elling daarvan gebezigde grondstoffen 
beeft geimporteerd. 

2. Dit besluit treedt in .werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van bet 
Staatsblad . en de Staatscourant, waarin bet is. 
geplaatst. 

Onze Minister van Financiiin is belast met de
uitvoer:ing van dit besluit, betwelk in bet Staats
blad en gdijktijdig in de Staatscourant zal worden. 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenbage, den 7den Augustus 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 7 Aug. 1915.) 

7 Augustus 1915. BESLUIT, tot wijziging van 
bet · Koninklijk besluit van 19 Februari 
1896 (Staatsblad n•. 29), houdende instal
ling van strafregisters. S. 371. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van, 
Justitie van den 5 Augustus 1915, 2de afdee
ling A, n•. 504 ; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Augustus 1915 de navol

gende wijzigingen aan- te brengen in _bet Ko-
ninklijk besluit van 19 Februari 1896 (Staats
blad no. 29), tot instelling van strafregisters ~ 

Art. I. : In artikel 9, eerste lid, wordt ge
lezen: 

in plaats van ,,auditeur-militair", : ,,_secre
taris"; 

in plaats van: ,,voor de Zeemacht binnen
gaats": ,,binnen bet rijk in Europa voor de
Zeemncht"; 

in plaats van ,,fiskaal" : ,,secretaris" ; en 
in plaats van ,,voor de Zeemacbt· buiten

gaats": ,,buiten bet rijk in Europa voor de
Zeemacht". 

Art.. II. In artikel 10, eerste lid, wordt, in, 
plaats van ,,auditeurs-militair", gelezen : ,,se-
cretarissen". 

In artikel 10, tweec;le lid, wordt gelezen : 
in plaats van ,,voor de Zeemacht buiten

_qaats"; ,,buiten bet rijk in Europa voor de
Zeemacht"; en 

in plaats van ,,201" : ,,208", 
Art. III. In artikel 24 wordt, in plaats van• 

· ,,grifliers", gelezen : ,,grifliers. de secretarissen". 
Art. IV. In model A, behoorende bij voo~.

meld Koninklijk besluit, wordt. gelezen; 



1915 9'-12 AUGUST US. 448 

in plaats van ,,de Officie1· van Justitie": · 
,,de Officier i•an Justitie 
de Fiscaal 

. de Auditeur-Militair"; en 
in , 1 t · ,,den Auditeur-Militafr 

p aa 8 van den Fiscaal" · 
,,den B_ecretaris". 
Onze Minister vari Justitie is belast met de 

i.ityoering van dit beslult, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Jttsfitie, B. ORT. 
Witgeg. 17 Aug. 1915.) 

9 Augvstus 1915. Bii:SLUIT, betreffende de 
wijze van· aimsluiting bij een commissie 
van beroep, bedo·eld in art. 59, eerste lid 
sub 7 der Wet op het lager onderwijs. 

.. WrJ WILHELMINA, ENZ. . . 

.Bes~hikkende op' het beroep, ingesteid door 
Onzen _Commissaris in Noordliolland teg~n het 
besluit van Ged. Staten dier provinci'e van 
24 Maart· · 1915; n°. 143; genomen op de aan
vrage van het· · bestuui-. der. bljzondere · 1agere 
sohool Linschotenstraat 23 te Haarlem, van 
het Kerkbestuur der R. K.. Parochie van 0. L. 
Vrouw van den H. Rozenkrans en van ,den 
H. Dominicus aldaar, tot het bekomen der 
Rijksbijdragen, bedoeld .in art .. 59 der wet tot 
regaling van het L. 0., over bet jaar 1914; 

Den. Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 7 
Juli 1915, n°. 150; 

Op de voordracbt van: Onzen Minister van 
Staat, .Minister van Binnenlandsche Zaken van 
4 Augustus 1915, no. 11479, afdeeling Onder, 
wijs; 
. Overwegende : dat Ged. Staten bij bovenge
meld besluit de Rijksbijdrage voor· deze school 
over 1914. hebben .bepaald op./4021.90½; 

dat van dit besluit Onze Oommissarig bij 
Ons in beroep is gekomen, 11anvoer.ende, dat 
bedoelde school op 1 Mei 1914 naar boven: 
genoemd bestuur is overgegaan; dat dit be
stuur: blijkens een schrijven van den Ministe, 
van Binnenlandsche Zaken van 9. April 1915, 
n°, 4533, afdeeling Onderwijs, verzuimd· heeft 
de school opnieuw, aan .te sluiten bij eene 
Commissie van beroep als is bedoeld bij art. 
59, le lid, snb 7°. der wet op bet Lager Onder
wije, ·zoodat G.ed .. Staten ten onrechte eene 
bijdrage hebb.en .toegekend ; 

Overwegende,. dat ... bet. eerste lid' van art. 
59 der Wet op bet lager .Onderwijs onder de 
voorwaarden voor · bet verleenen van eene bij-

drage aan de besturen der bijzondere lagere 
sch<ilen onder 7 dev.e stelt; ·dati' de· voor' vast 
of voor eeil bepaard tijdvak ·benoetnde onder
wijzers, die voordat zij den leeftijd va.n·65 jaar 
bebben bereikt 6f bet tijdvak, waarvoor· zij 
zijn aangesteld, is verstreken, anders . dan · op 
eigen verzoek warden ontslagen, van·.dit ont
slal\" in beroep !rnnnen komen bij eene com
missie aan wier uitspraak bet schoolbestuur 
zich been te onderwerpen; 

dat, blijken's de schrifteliike mededeeling van 
de Ged. Staten van Noordbolland, bij de aan
vraag om subsidie, door bet Kerkbestuur. der 
R. K. Parocbie van 0,. L. Vrouw van den H. 
Rozenkrans en van den H. Dominicus te Haar
]ein ten behoeve van de schpol Linschotenstraat 
gedaan, zich been bevonden eene verklaring 
.vari bet aan deze school v.erb<inden _onder
wijzend personeel, inhoudende dat hem bet 
beroep op de Commissie in art: 59,:I• lid, onder 
7 bedoeld, is toegekend ; 

dat, waar dit vaststaat en daarenboven bet 
kerkbestuur dat thans de school beheert, eeii. 
is• van de zes ·kerkbesturen orider wier beheet 
de school tot 1 Mei 1914 heeft gestaan· eri die 
de .aansluiting hebben gedaari ,' de omstandig• 
heid dat bet kerkbestuur der· R. K. Parocbie 
van 0. L. Vrouw van den H. Rozenkrans en 
van den H. Dominicus niet op zijne beurt nader 
zich beeft · aangesloten bij de· Commissie 'vari 
beroe·p, niet mag· warden aar.gemerkt, ·op te 
Ieveren het verzuim van bet bepaalde in art. 59, 
I• lid, and.er 7, van de.wet op het L. 0. of van 
de. voors·chriften betreffende de samenstelling 
en werking der Coinrriissie van beroep ·; 

Gezien de wet op bet Lager Onderwijs ; 
-Heb_ben· goedgevonden en verstaan: 

bet bMoep obgegrond te verklaren · en h'et 
bedrag der Rijksbijdragei:l • voor deze school 
over·het jaar 1914.v'ast te stellen op/4021:90½: 

Onze Minister van Binnenlandsche Zake~ is 
belast enz. (W: v: D. B. A.) 

12 ,!itgustu.i1 1915. Bi!:sLUIT, hotid'en_de beslis: 
sing: 

dat, wanneer over de ·gevolgen eene'r 
inrichting, voor welker op rich ting kracbtens 
de Hinderwet vergumiing 'is gevraagd: 
reeds dadelijk met . voldoende. zekerheid 
kan word~n geoordeeld, vo6r_ bet ·verlee, 
nen van eerie· vei-gtinriing· vooi- ·eeri· be: 
paalden proeft_ijd d·e wett!')lijke grand ont-
breekt; · 

dat een voorwaarde,. die. verband houdt 
met het gebouw der inriqliting · en riiet met 
de inrichting zel ve, niet kan warden gesteld: 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bero~·p, ingesteld door 

H." R. v AN· KEMPEN te Eindhoven tegen bet 
besluit van B. en W .. dior gemeente van 17 
].\!fa.art .hll5, waarbij aan hem en zijne recht
verkrijgenden voorwaardelijk voor een proef
tijd vergunning_ is verleend tot het aanbrengen 
van een electri;che lift in het perceel kad. 
b_ekern;l gemeente Eindhoven Sectie c. n°. 638 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschilhin. ,an Bestuur, gehoord, advies van 
28 Juli 1915 n•. 209; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Lanbouw, Nijverheid en Handel, van 11 Aug. 
1915 n•. 483 H. Afd. A. ; 

Overwegende: dat,. nit overweging, dat over 
de. gevolgen der inrichting vooralsnog niet 
met voldoende zekerheid kan worden geoor
deeld, B. en W. bij bovengemeld besluit de 
vergunning hebben verleend v'oor den proef
tijd van een jaar en onder de volgende voor
waarden: 

a. de betonfundeering onder den meter, ter 
lengte van 1 M. ter breedte van 1 M. en ter 
dilrte van 50 c.M., moet worden aangelegd 
op eP,n vast zandbed; 

b. eerf luchtkoker moet worden aangebracht 
ter grootte van 0.8 M. bij 0.6 )\:I. ; 

dat van het besluit van B. en W. H. R. 
VAN KEMPEN. bij Ons .in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het gemeente-bestuur ten 
onrechte · en zonder eenige motiveering heeft 
geoordeeld dat de gevolgen der verzochte 
inrichting tijdens de aanvrage om vergunning 
niet met voldoende zekerheid kunnen worden 
beoordeeld ; .dat de· gevraagde inrichting ge
heel binnen eigen wo_onhuis is ingericht, geen 
gedr[!isch, •binder of wat dies meer zij ver
oorzaakt en dit reeds -thans door iederen des
kundigen kan worden geconstateerd, terwijl 
het gebrek aan motiveering gelegenheid geeft 
om aan den i;roeftijd, zooals verstaan in dit 
a:rtikel, een verkeerde uitlegging te geven en 
deze b.v .. zog_ kunnen strekken om een proef 
te nemen rriet. 'do op te leggen voorwaarde ; 
dat, wat betre:ft"..:de bepaliiJg gesteld omtrent 
het aanbrengen van een luchtkoker, de appel
lant ook daaromtrent elke motiveering mist, 
en hij zich ook niet kan indenken op welke 
wijze door het stellen vun die voorwaarde aan 
cenig eventueel ge.vaar, schade of hinder kan 
worden tegemoet gekomen, . terwijl elke des
.kundige omtrent dit punt hct met den appel

_ lant eens .zal zijn, zoodat • hij· meent dat een 
en ·under slechts · is geschied ten gerieve der 
gezusters VAN DEN BRO EK, welke op deze wijzc 

1915, 

ten kosf:e van den appellant een recht op licJ;tt 
en lucht wenschen te verkrijgen ; 

Overwegende dat over de gevolgen der· in
richting voor welker oprichting vergunning is 
gevraagd, reeds thans met voldoende zekerheid 
kan worden geoordeeld, zoodat voor het ver
leenen -~,an,·.eene vergunning voor een bepaalden 
proeftijd· de \vettelijkf' grond on_tbreekt; 

Overwegende wat betreft de aan de vergun
ning verbonden voimvaarden, dat de·appellant 
terecht bezwaar maakt -tegen de tweede van 
deze voorwaarden, daa,r zi{verband houdt met 
het gebouw der inrichting, maar·met het oog 
·op dezo zelve niet wordt vereischt, zoodat het 
stellen er van niet is gerechtvaardigd ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en ·verstaan : . 

met handhaving voor het overige van het 
besluit van B. lm ·w. vah Eindhoven van 
17 :i\Iaart 1915, de daarbij verleende vergnn -
ning · definitief te verleenen en de voorwaarde 
onder b in het besluit aan die vergunning 

.verbonden, te verklaren voor vervallen ; 
met bepaling voorts dat de inrichting moet 

zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
3 maanden na de dagteekening van dit be
sluit. 

Onze'.:iYlinister van Landbouw, Nijverheid 
en· Hand~i is belast enz. cw. v. d. B. A.) 

17 Augustus 1915. BESLUIT; houdende inttek
king van de tijdel.ijke opheffing van het 
verbod van uitvoer·van zuurkool. S. 372. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, ·van Financien en van Lan.dbouw, 
Nijverheid en Handel van 18 Augustus 1915, 
Kabinet Litt. T1G4 ; 

Hebben goedgevonden en verstaa(l : 
In ,e trekken de tijdeltike ophefling van het 

verbod van uitvoer van zu111rkool, toegestaan 
bij Ons Beslnit van 6 Mei 1915 (Staatsblad 
n°. 213). 

Onze Ministers van Oorlog,. van Financi~n 
en Y;tW!: Landbouw, Nijverheid en Handel .z~jn, 
ieder voor· zooveel hem• betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het Staats- . 
blad zal worden geplaatsL. · · 

's Gravenhage, den 17den Augustus 1915 .. 
WILHELMINA . 

. De Minister- van Oorlog, BOSBOOM •. 
De Minister van Financien, . TREUB, 

De ·Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
·· POSTHUMA, 

( Uitgeg. 18 Aug, 1915,) .. 
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]} Augustus 1915. BESLUIT, tot instelling van· 
commissien van voorlichting nopens be-

··.zwaarschriften · over door de burge~eesters 
gen omen beslissingen . op aanvragen om 
vergoeding wegens kostwinnerschap van 
dienstplichtigen bij de militie, de landweer, 

· of den landstorm. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat wenschelijk is, commissien 

in te stellen, die Onze Ministers van Oorlog en 
van Marine van voorlichting kunnen dienen 
nopens bezwaarschriften over door de burge
meesters genomen beslissingen op aanvragen 

· om vergoeding wegens kostwinnerschap van 
dienstplichtigen bij de militie, de landwee·r, of 
den landstorm ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Ma'rine, van 12 Augustus 1915, 
afdeeling Dienstplicht, n°. 261 L. en van 14 Au
gustus 1915, Bureau B, n° .. 34; 

Gezien art. 8 van· het militie-vergoedings. 
besluit (Staatsblad .1912, n°. 90), art. 8 van het 
landweerbesluit lll{Staatsblaa hH3, n°. 194) en 
art .. 29 van het landstormbesluit (Staatsblad 
1913, n°. 273) tijdelijk gewijzigd en• aangevuld 
bij Ons · besluit van 8 April 1915 (Staatsblad 
n°. 176); 

Hebberi goedgevonden en verstaan te be
palen: .. 

Art. t. Voor elke provincie wordt, met in
gang van-1 September 1915,. voor den verderim 
duur van den huidigen mobilisatietoestand, of 
voor zooveel !anger als door Ons wordt noodig 
geaeht, eene commissie in•gesteld ten einde 
·Onze Ministers van Oorlog en van l\larine, 
ieder voor zooveel hem betreft, te dienen van 
•Voorlichting inzake bezwaarschriften over door 
de burgemeesters genomen beslissingen nopens 
aanvragen om vergoeding wegens kostwinner
schap van dienstplichtigen bij de ·militie, de 
landweer eri den landstorm. 

2.' De commissie bestaat uit drie leden en is 
gevestigd in de hoofdplaats der provincie. 

3. De leden der commissie worden door Ons 
·bp voord.racht van Onzen Minister van Oorlog 
· benoemd en ontslagen. 

4. Onze ·commissaris · in de provincie wijst 
een d~r l~den van · 'de c·ommissie aan om ii.ls 
vdorzitter ·daarvan op te treden. 

Aan·de commissie wordt een door of vanwege 
.. Orizen Minister van ·oorlog aan te wijzen secre

taris toegevoegd. 
···Door of vanwege 'Onzen genoeniden Minister 
wordt · het noodlge schrijverspersoneel ter be
schikking van den secretaris gesteld. 

Aan deze schrijvers 'lrnn eene belooning van. 

ten ho_ogste twe.e "gulden (f 2) .per. werkdag 
worden uitbetaald. 

5. Elk lid der• commissie geniet een vacatie
·geld van tien gulden (f lOJ per·dag over de 
.dagen gedurende welke de commissie-v\jrgadert 
en hij. in de vergadering der com'missie aan
wezig• .js, 
. ' Aan den secretaris wordt eene doorloopende 
belooning toegekend van acht gulden (f 8) 
per dag. 
, De vacatiegelden en de belooning, in het 

vorige lid bedoeld, en de vergoeding voor de 
reis- en verblijfkosten, aan de leden der com. 
missie en den secretaris als zoodanig aanko
mende, zoomede de verdere kosten op deze 
commissien vallende, komen ten taste van de 
begrooting van het Departement van Oorlog en 
worden rechtstreeks door dat Vepartement vol
daan, nadat daarbij, ter ·zake van voormelde 
vorderingen, declaraties zulleri zijn ontvangen. 

6. Onze Minister van Oorlog stelt, voor zoo
veel noodig na overleg met Onzen Minister van 
Marine, regelen vast, nopens de wijze van in
diening der bezwaarschriften, het naar aanlei
ding van de bezwaarschriften in te stellen 
onderzoek en het verstrekken van voorlichting 
in zake de bezwaarschriften. 

Onze Ministers· van .Oorlcig en· van Marine 
zijn, ieder voor· zooveel· hem betreft, belast met 
de. uitvoering van dit besluit, hetwelk in de 
Staafscoiwanf 11al worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en aan de 
.Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, 17 Augustus 1915.· 
WILHELM.INA. 

De Minister van Oorlog, BosBooM. 
De Minister van Marine, J. J. R.A.MB0NNET. 

17 Augiistus 1915. MrssrvE van den Minister 
van Oorlog aan de burgemeesters bP.tref

, fende vergoeding wegens kostwinnerschap. 
Ten vervolge op mijn brief .van 8 Juli 1915, 

Afdeeling Dienstplicht, n°. 36:.! L., heb ik de 
·eer, U mcde te deelen, dat het daarin vermelde 
uitsluitend betrekking .Jieeft op militairen, die 
inderdaad in het belang .van hun.'.gezondheid 
voor korteren of lan_qeren du"r met_ verlof wor
den gezonden. 

Die brief geldt derhalve o. a. niet ten aan
zien van· de· militairen, die wegens am btelijk 
geeonstateerde ziekte verhinderd zijn van be

·komen verlof terug te keeren. Ten a:mzien 
van deze militairen wen~ch ik bij de beslissing 
omtrent de vraag, of hun betrekkingen de hun 
toegekende verg.oe•ding wegens kostwinnerschap 
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·,,il.l'dari riiet ook -·over den duur van het achter· 
blijven van verlof zullen genieten, als tot nog 
toe;· elk geval ·op zich zelf te beschouwe_n, 

De Minister van Oorlog, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, A. J. DooRM.A.N. 

1s· Aug1t8tus 1915. BESLTTIT, houdende vorbod, 
v11,n uitvoer van witte kool, pronksnijboonen, 
spersieboonen· en Heinrich Reesenboonen. 
S. 373. · 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
·overwegeride, dat het in het belang·van den 

Staa:t nciodig is, den uitvoer van wit.e kool, 
pronksn~jboonen, spersieboonen · en Heinrich 
Reesenboonen, te verbieden ; . 
·· Gezien de wet vari 3 Augustus 1914 (Sta:ats

blad n°: 344) ; 
·op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Finaricien eri van Laridbouw, Nijver
heid en Handel van 18 Augustus 1915, Kabinet 
Litt. sir,.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Augustus 1915, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport . van Onze voor
noemde Ministers van 17 Augustus 1915, 
Kabi.net, Litt. QlO->; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig Artikel. 
De uitvoer van wi.tte kool, pronksnijboonen, 

spersieboonen en Heinrich Reesenboonen is 
verboden van den dag der afkondiging van dit 
Besluit. 

Wij behoudeh Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzond~re gevallen' daarvan 
ontheffing t~ doen verleenen. · 

· Onze Ministers van· Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Ha~del zijn, 
ieder ·vbOr. zooveel hem betreft, belast i:net de 
uitvoering van dit Besluit, 'dat in het Staatsblad 
ial worden geplaatst en waarvari afschrift zal 

:worden gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 18den Augustus 1915. 

. . WILHELMINA. 
De Minister van· Oorlog, BosBOOM, 

· Be Minister van Financien, · TBEUB, 
·De Min: van Landboitw, Nijverh'eid°en Ha~del, 

'POSTHUMA, 

(Uitgeg. 21 Aug; 1915.) 

18 Augustus 1915: · BESLUIT, hoiidende'verbod 
vari 'uitvoer van alk' medische en optische 
instru~nten. s: '374. , 

Wr.r WILHELMINA, 'irnz. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat· noodig is, den uitvoer van alle ·m~dische 
en optische instrumenten te verbieden ; · 

Gezien de Wet_yan- 3 Augustus 1914 (Staats-
hlad n°. 344); · 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van ·Financien en van' Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 14 Augustus 1915, 
Kabinet, Litt. Q.103 ; - -

· Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Augustus 1911>, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van onze voor
noemde Ministers van 17 Augustus 1915, 
Kabinet, Litt. R105 ; 

Hebben goedgevonden· en verstaan, onder 
intrekking van Ons Besluit van 16 August~s 
1914 (Staatsblad n°. 413), te bepalen: · 

Eenig · artikel. 
De uitvoer van alle medische en optische 

instrument~n is verboden van den dag der 
afkondiging van dit Besluit. 

Wij behoU:den Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te ·heffeil of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien · 
en van 'Landbouw, Njjverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, 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. 

Ret Loo, den 18den Augustus 1915. 
. WILHELMrnA. 

·De Minister van Oorlog, BosBo<iM. 
De Minister van Financien,. TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

( Uitgeg. 23 Aug. 1915.) 

18 Augustus 1915. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de burgemeesters betrefs 
fende tijdelijke wijziging van model 3 van 
het Landstormbesluit (1918, Staatsblad n•. 
273). 

Nu het tweede lid van art. 4 der landstorm
wet ingevolge het bepaald~ in art. 3 der wet 
van 31 _Juli ]915 (Sfaafsblad n•. 345) tot een 
nader bij Kon. besluit te bepalen tijdstip niet 
van kracht is, kan ge~apende dienst worden 
gevorderd van alle landstormplicbtigen,. dus 
ook van hen, die naar de gewone regelen enkel 
voor ongewapenden dienst bestemd zijn. 

• ·c In verband hiermede acht ik het raadzaam, 
dat in de kennisgevingen van ins~hrijving, 
model 3, wordt vermeld de inschrijving ;,voor 
den dienst bij den landstorm" zonder aan_dui
ding van· de soort van .dienst, waarvoor de 
ingeschrevenP, bestemd fs. Het is alzoo mijne 
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.bedoeling, dat in de op te maken kennisgevin
gen de in het model voorkomende woorden 
,,zoowel ,qewapenden als_ ongewapenden alle wor-

ongewapenden'' 
den weggelaten of doorgehaald. 

Ik heb de eer U te verzoeken wel in dezen 
~in te willen handelen. (Gem.-stem.) 

20 Augustus 1915. . BESLUIT, houdende in 
staat van beleg verklaring van een ge
deelte des Rijks. S. 37 5. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van 18 Augustus 1915 ; 
Gelet op Art. 1 van de Wet van 23 Mei 1899 

(Staatsblad n°. 128) ; 
Gezien ons Besluit van 30 Juli 1914, n°. 72 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te ·be

palen, dat, met ingang van 21 Augustus 1915, 
in Staat van Beleg wordt verklaard : 

1°. het watergebied gelegen tusschen 53° 16' 
en 53° 24' N.Br., 0° 6' 30" en 0° 18' O.L. van 
Amsterdam; 

2°. het watergebied gelegen tusschen 53° 24' 
.en 53'{) 28' N.Br., 0° 36' en 0° 46' O.L .. van 
Amsterdam; 

30, het watergebied tusschen 53° 26'. en 
53° 31' N.Br., 1° 2' en 1° 16' 0. L. van Am
sterdam. 

Onze Ministers van Oorlog, van l\:larine, van 
Buitenlandsche Zaken, van· Justitie, van 
Binnenlandsche_ Zaken, van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
.Handel en van Kolonien, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
Besluit, dat in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schriit zal worden gezonden aan de Algemeene 
.Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 20sten Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De w.n.d. tijdelijk- Voorzitter van den Raad van 
Ministers, BOSB0OM. 

(Uitgeg. 24 Aug. 1915.) 

22 Augustus 1915. BESLUIT, hi,udende verbod. 
van uitvoer van profielijzer, gereedschaps
staal en oud gietijzer. S. 376 .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van profielijzer, 
gereedschapsstaal en oud gietijzer te verbieden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze 1\-Iinisters van 
Oorlog, van Financien_ en van Landbouw, Nij-

.verheid en Handel van 17 Augus_tus"l915, 
Kabinet, Litt. P105 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Augustus 1915, n°. lb); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 21 .Augustus 1915, 
Kabinet, Litt. HlU7 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig a.rtikel. 
De uitvoer van profiel\jzer, gereedschapsstaal 

en oud gietijzer is verboden van den dag der 
afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzoridere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
-voering van dit Besluit, dat in het StaatsbTad 
zal ·worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM, 
De Minister van Financien, TREU!l. 

De Min. van Landbouw, NijverheirJ, .. en Heindel, 
-POSTHUMA. 

(Uitgeg. 24 Aug. 1915.) 

24 Augustus 1915. MISSIVE van den lVlinister 
van Oorlog aan de burgemeesters betref
fende vergoeding wegens kostwinnerscbap. 

Ik heh de eer U mede te deelen, dat, gelijk 
ten aanzien van de vergoeding, verleend tor . 
zake van bet verblijf in werkelijken dienst vrm 
militieplicbtigen en landweerplichtigen, reeds 
door rnij werd bepaald, eveneens de vergoeding, 
tijdens den duur der huidige bijzondere tijds
omstandigheden aan de betrekkingen van 
dienstplichtigen van den landstorm toegekend 
ter zake van verblijf in werkelijken dienst, 
mag worden uitgekeerd 66k over den duur van 
aan hen verleend verlof, zoo bet _verlof is ver
leend voor.een tijdvnk van niet !anger dnn vier 
acbtere,mvolgendo dagen. 

Ik maak _van deze gelege_nheid'georuik, om, 
zij het wellicht ove~bodig; er l:lw aandacht op 
te vestigen, dat zoolang ter iake·van den wer
kelijken dienstvan militieplichtigen ten hoogste 
f 1.50 per dag en van sommige categorieen 
landweerplichtigen te'n boogste f 2:- per.dag 
vergoeding mag worden toegekend, bij de toe
passing van bet 'tweeqe. Ud·,'van § 21 der 
Militie-Vergoedings-Instr.uciiii voor ·het in· dat 
lid genoemde ·bedrag ~an f'l.~ moet·worden 
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gei~zeri ,, i 1:50, en bij de toepassi'ng van het 
tweede lid van § 31 der Landweer-Instructie 
III voor liet in dat lid genoemde bedrag" van 
f 1.50 moet worden gelezen f 2.- voor zooveel 
het" geldt verblijf onder de wapenen van be
doelde categorieen land weerplichtigen. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

25 Augustus 1915 .. M1ss1vE van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken aan de Oommis
sari~seii' der Ko~ingin in de provincien 
hetreffende· buitenlandsche paspoorten. 

. Naar mij is gebleken, worden door de Fran_
sche consulaten bij de afgifte van de papieren, 
vereischt . voor de reis naar Frankrijk,. de 
identiteitspapieren, die N ederlandsche reizigers 
moeten · overleggen bij hunne aanvraag, inge
houden. Meermalen is het voorgekomen, dat 
personen, die op deze wijze hun buitenlandsch 
paspoort hadden afgegeven, in het buitenland 
en zelfs in Frankrijk moeilijkheden hebben 
ondervonden, daar zij niet voorzien waren van 
het door de Nederlandsche overheid afgegeven 
paspoort. Daar de Fransche consulaten· ge
noegen nemen met eeh bewijs van Nederlander
schap,' verzoek ik' U de aanvragers van pas
poorten voor Frankrijk den raad te doen geven 
om als zij bij de Fransche consulaten ~e ver
dere papieren noodig voor de reis naar Frankrijk 
aanvragen, als identiteitsbewijs niet hun pas
poort, doch een bewijs van N ederlanderschap 
af.te geven; (W. v. d. B. A.) 

26 Augustus 1915. BESLUIT, tot· intrekking 
van het Koninklijk besluit van 19 Septem
ber 1904 (Staatsblad n°. 224) en tot vast
stelling. van een nieuw Reglement voor de 
Rijkszuivelschool te Bolsward. S. 377. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Lanclbouw,,;Nijverheid en• Handel van 7 Juli 
1915, Dire<Jtie van den Lanclbouw, n°. 16983; 
eerste afde.eling ; 
"-Gezi~n. Onze besluiten van i9 September 
1904 (Std,atsblad n°. 224) en ivan 16 Juni 1908 
(Staatsblad n°. 198) ;-. . 

Overwegende, dat het wenschelijk is.hot bij 
· On~ ~irstgei~oe,nd besluit vastgesteld_e Regle
. rµent. voor. de Rijkszuivelschool te Bolsward 
te .. wiJzigen;' .. '.. - · 

... Den Raad van State.gehoord (advies _van 
3 AU:gustU:s ,1915: 0:0 • 2n; . 

· Gelet: op, .. het · nadcr rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 23 Augustus 191.5, 
Directie v:a.n de0: Landboiiw, n° .. _19891, eerste 
afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen bet bij dit besluit behoo

rende Reglement vcicir de Rijkszuivelschool te 
Bolsward; 

IL te bepalen, dat dit Reglement van kracht 
zal worden met ingang van het_ schooljaar 
1916/1917, op welk tijdstip het Reglement, 
vastgesteld bij Ons besluit van 19 September 
1904 (Staatsblad n°. 224), zal vervallen, met dien 
verstande evenwel, dat · voor hen, clie met 
ingang van of gedurende het schooljaar 1915/16 
als leerling der Rijkszuivelschool zijn of worden 
ingeschreven, niet zal gelden de _verplichting, 
bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het sub I 
bedoelde Reglement. 

Onze Minister ·van Landbouw, Njjverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschritt zal worden 
gezonden aan den Raad_ van State. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De JJ:lin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitg~g. 11 Sept. 1915.) 

REGLEMENT . voor de Rijkszuivelschool le 
Bolsward, va-stgesteld bij Koninkl(ik be-
8luit van 1915 (Staatsblad n°. 377). 

HOOFDSTUK l. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Wanneer in de volgende artikelen 
gesproken wordt van Minister, Directeur
Generaal of inspecteur, worden bedoeld Onze 
Minister van Landb_ouw, Nijverheid en Handel, 
de Directeur,Generaal van den Landbouw en 
de Inspecteur van h~t Landbouwonderwijs. 

2. 1. De school heeft een · tweejarigen 
cursus De leerlingen vormen twe·e klassen 

2: Aan de schooi wordt theoretisch onder
richt ·gegeven met bet doel gr.ondig._onderlegde 
]eiders van zuivelbedrijven te vormen. 

3. Aan de school kunnen cursussen van 
korten duur in onderdeelen van de zuivel
bereiding worden gegeven. 

4. , Alles, wat op de in bet voorgaande lid be
doelde cursusseO:- betrekki~g hePft. wordt door 
den Directeur, onder goedkeuring van den 
.Directeur-Generaal, geregeld . 

3. . l. Aan de Rijkszuivelschool wordt 
onderwijs· gegeven in: 

a. wiskunde ; 
b. natuur- en werktuigkunde en kennis van 

werktuigen ; 
c. scheikunde ; 
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d. zuivelbereiding; 
e. bacteriologie ; 
f. voedings- en gezondheidsleer van het 

rundvee: 
g. begi:;-iselen der staathuishoudkunde ; 
h. boekhouden en handelsrekenen ; 
i. kennis van wetten ; 
k. economische aardrijkskunde ; 
l. Nederlandsch en Nede:i:landsche handels

correspondentie; 
m. Duitsch en Duitsche handelecorrespon° 

dentie; 
n, Engelsch en Engelsche handelscorrespon, 

dentie; 
o. Fransch en Fransche handelscorrespon-

dentie; 
p. technisch teekenen ; 
q. eerste hulp bij bedrijfsongevalleri ; 
r. lichaamsoefeningen. 
2. De voor volledig onderwijs ingeschreven 

leerlingen zijn verplicht van de onder m, 
n en. o genoemde vakken ten minste een ter 
keuze te volgen. 

3. Door den llfinister kunnen vakken aan 
de in het eerste lid van dit artikel genoemde 
worden· toegevoegd. 

4. Bij al het onderwijs wordt zooveel 
mogelijk rekening gehouden met de bestem
ming der leerlingen. 

HooFDSTUK II. 

~ 1. Van den direcieur, de leeraren en de 
vergadering i·an leeraren. 

4. Aan het hoofd van de school staat een 
directeur, die, onder het toezicht van den 
inspecteur, belast is met het beheer. 

5. De directeur verstrekt aan den inspec
teur de verlangde inlichtingen en geeft hem uit 
eigen beweging steeds kennis van hetgeen 
meldenswaardig voorvalt. 

6. De directei1r draagt zorg, zoowel door 
· het bijwonen van de lessen en practische oefe

ningen als door andere gepaste middelen, dat 
het onderwijs geregeld ·en overeenkomstig de 
voorschri£ten gegeven wordt. 

7. De directeur stelt, onder goedkeuring 
yan den Directeur-Generaal, een huishoudelijk 
reglement vast, waarin zoodanige voorschriften 
worden ppgenomen als ter uitvoering van dit 
reglement noodig worden · bevonden. 

8. 1. De directeur heeft het aJgemeen 
toezicht over de tot de school behoorende ter
reinen, gebouwen, .werkplaatsen, hulpmiddelen 
voor het onderwijs en. meubelen. 

.2. Hij is belast met het administratieve 
beheer en daarvoor verantwoordelijk_ 

9. 1. Onder overlegging·. van de daarvoor 
door iederen leeraar verstrekt.e gegevens zendt 
de directeur jaarlijks v66r 1 liei aan den 
Directeur-Generaal eene _begrooting :van uit
gaven en eene raming van inkomsten :voor het 
volgende kalenderjaar. 

2. Hij doet, tenzij met machtiging van den 
Minister, geen aank~open of bestellip.gen dan 
die op de goedgekeurde begrooting zijn voorzien. 

10. Jaarlijks v66r 1 December .doet de 
directeur aan den ins-pecteur een verslag toe
komen van den staat der school gedurende het 
afgeloopen schooljaar, 

11. 1. De directeur wordt bijgestaan door 
zooveel vaste en tijdelijke leeraren als voor het 
onderwijs noodig zullen zijn. : 

2. De tijdelijke leeraren worden door den 
Minister, den inspecieur gehoord, benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

3. De inspecteur zendt zijn hiertoe betrek
kelijk advies, vergezeld van het voorstel van 
den directeur, aan den Directeur-Generaal. 

4. De tijdelijke leeraren genieten eene bezol
diging, waarvan het bedrag door den Minister 
wordt vastgesteld. 

12. 1. .Voor het geval van afwezigheid, 
ongesteldheid of andere verhindering van den 
directeur gedurende ten hoogste drie dagen 
wijst hij een der vaste leeraren aan, die hem, op 
zijne verantwoordelijkheid, vervangt. 

2. Voor afwezigheid gedurende langer dan 
drie dagen behoeft de directeur verlof van den 
Directeur-Generaal, die bij het verleenen van 
dat verlof een der vaste leerareii. met de waar
neming van het directeurschap belast. 

3. Voor verblijf buitenslands behoeft de 
directeur verlof van den Minister. 

4. De directeur doet van eene door hem 
volgens het eerste lid gedane opdracht mede
deeling aan den inspecteur. 

5. Verkeert _de directeur door ongesteld
heid of eenig antler geval in de onmogelijkheid 
aan het voorschrift van het eerste lid te voldoen, 
dan treedt de vaste leeraar, die den hoogsten 
leeftijd heeft, in zijne plaats en· geeft teh spoe
digste van het gebeurde kennis aan den .Direc
teur-Generaal en aan den inspeQtem:. •, 

.6. Bij ontstentenis van den. directeu:i:,wordt 
door den Directeur-Generaal. in• de waarneming 
van het directeurschap voorzien. 

13. De directeur houdt. eei;i regiiiter van .de 
leerlingen en vermeld"u daarin ,onq.er meer den 
tijd, gedurend_e ;we.lken zij. aan de school, onder
w\is . hebben geno.ten, ;. en, , zoo_. mogelijk,. de 
betr_ekkingen, _waarip. · zjj , n!l-· het y:erlaten-. d_er 
school werkzaam zijn. 
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14.- · 1-.; Onvermintlerd het bepaalde bij de 
artikelert 30 en 33, rciept de directeur de'le.eraren · 
samen, zcio dikwijls hij zulks. noodig ocirdeelt. 

2. · De directeur is tot samenroeping binnen 
acht dagen ·verplicht, indien drie leeraren hem· 
het verlangen daartoe schriftelijk te kennen 
geven. ·=-

·3. De ·wrectertr is voorzitter van de ver- · 
gadering van leeraren. 

4. De vergadering van leerareii kiest voor 
het einde van ieder scbooljaar uit haar. midden 
eenen secretaris voor het· volgende jaar. 

5. Alle besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid van stemmen genomen. 

'6. Behoudens het· in. artikel 34, 2de lid, 
en in artikel 35, 6de lid, .bepaalde hebben alle 
leeraren eene beslissende stem. 

7. · · Bij staking van stemmen beslist,. zoo het 
personen geldt, het lot, zoo het zaken geldt de 
stem van den voorzitter; beslissingen over den 
uitslag van een examen, de _ toelating of de 
bevordering van een leerling en de verwijdering 
van een leerling volgens artikel ·27; 5de en 6rle 
lid, gelden zaken. 

8. De directeur zorgt voor de uitvoering 
van de besluiten der vergadering, behoudens 
beroep op den Minister. 

9. Stukken, van de vergadering van leer-. 
aren uitgaande, worden door den voorzitter 
en den secretaris onderteekend. 

·10. Heti- archief der school berust onder 
den directeur. 

11. Ierler leeraar is bevoegd in de vergade
ring van leeraren zoodanige onderwerpen, het· 
onderw~js of de school betreffende, _ter sprake 
te brengen als hem goeddunk1i. 

12. De v:ergadering Yan leera_ren iii bevoegd 
tot het doen van voorstellen aan den Minister 
en aan den Directeur-Generaal. 

15. 1. De leeraren gedragen zich in zaken; 
die cip de schooltucht of op- de inwendige huis
houding:der school betrekking hebben, naar de 
beslissing van den directeur, beboud-:ins . be
roep ·op den .Minister. .Het beroep heeft··geene 
schorsende·. kracht ten aanzien vair de ·beslis• 
sing ·van ·den· directeur: 

2. Is een -der leerareil verhinderd onderwijs 
te geven, · dan · geeft hij da,i,rvan onverwijld 
kennis aan den• 'directeur onder opgaaf van de 
reden; laatstgenoemde wordt ·eveneens · ver
wittigd, · zoodra· de -reden van verhiridedng 
heeft opgehciuden. -: . 

3. · .Anciers dan wegens •ongesteldheid . mag 
het geven ·van ·onderwijs· niet worden-:nagelaten 
zonder,vergunning van-den directeur, behoudemi 
het bepaalde b~i het vierde lid. 

4: Voor afwezigheid van eerien leeraar ge:
durende. langer dan eene week wordt de; door 
tusschenkomst van den directeur aan te··vragen, 
verguiming van den Directeur-Gerieraal ·ver' 
eischt. 

16. · 1. Bij afwezigheid of ontstentenis. van· 
een leeraar wordt door den dirccteur zooveel 
doenlijk _in diens lessen voorzien. 

2. Is' extra hulp noodzakelijk, dan doet hij
daartoe onverwijld de noodige .voorstellen aan 
den ·Directeur-Generaal. 

17. · 1. De directeur en de· vaste leeraren 
behoeven de vergunning van den l\'.linister tot 
het bekleeden van openbare- of bijzondere be-
trekkingen en tot.bet geven vari·privaat onder
wijs. 

2. -- De leeraren verzoeken deze vergunning 
door tusscheilkomst van den directeur. 

18. 1. De zorg · voor de · verzamelingen, 
hulpmiddelen en werkplaatsen, welke bij som
mige vakken van onderwijs dienen, is opge
dragen · aan de leeraren, met dat onderwijs 
bclast. Ingeval dezelfde hulpmiddelen door 
meer dan een leeraar bij het onderwijs worden 

· gebruikt, beslist de directeur; wie met de zorg 
daarvoor zal zijn• helast. 

· 2. .. De leeraren ·houden van de aan hunrie · 
zorg toevertrouwde verzamelingen en andere 
hulpmiddelen nauwkeurige·- inventarissen vol
gens model bij. 

·3. - Aan het einde van elk burgerlijk · jaar 
ieggen zij deze over bij den directeur met- ver
melding van den staat, waarin een en antler 
zich bevindt. · 

4. · V66r I Maart van ieder jaar worden deze 
inventarissen met eenen door den directeur op 
te maken en bij te houden staat van de meu ~elen 
en andere bezittingen der school aan den in
specteur ter waarmerking gezonden. · 

· § 2. Van de beamb!.en. 

'19. 1. _ De beambten hebben zich te gedta
gen naar de voorschriften, te geven ·door· den 
directeur of door den leeraar, die~ zij behulp: 
zaam moeten zijn. Hunne werkzaamheden· 
kunnen worden geregeld bij eene instructie, door 
den directeur, onder goedkeuring .van den _. 
Directeur-Generaal, vast, te stellen. , 

2. De beambten worden benoemd, geschorst 
en ontslagen door den Minister:--

§ 3. Van -de · leerlingen. 

20. I. Behoudens het' bepaaltle' in het 
tweede. en derde · lid, wordt iemand niet tot. de 
eerste klasse van de .school "toegelaten dan na 
het · afleggen van een openbaar examen, af te 
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:riemen .- door ·den direct·eur en de leeraren, de kundigheden .bezitten, , vereis'cht · orri.: 'het 
wa,i,ruit blijkt, dat hij dJ- kundigheden bezit, onderwijs in de tweede klasse' met .vrucht te 
vereisoht om ·het onderw:ijs in· die klasse met· kunnen bijwonen. 
vruoht te kunnen bijwonen. 4. Op het examen, in het vorige lid bedoeld, 

2. ·zij, die in het bezit zijn van het eind- is het bepaalde in artikel 20, .vierde lid, van 
diploma eener hoogere bU:rgersobool met drie- toepassing. 
jai:igen oursus, der Middelbare Landbouwsohool, 22. I. De bepaling der halfjaarlijks door 
of eener Rijkslandbouwwintersohool, of van het iederen leerling voor het .onderwijs te ·storten 

· diploma B ·der examens van meer uitgebreid bijdrage gesohiedt door den Minister, met dien 
lager onderwijs, • benevens zij, die overleggen verstande, dat de som per halfjaar niet meer 
het bewijs van te zijn bevorderd tot de vierde dan / 30.- bedraagt. 
klasse van eene hoogere burgersohool met vijf- 2. Zij, die ·het onderwij_s in slechts enkele 

· jarigen cursus of van een gymnasium, kunnen vakken wenschen .t_e volgen, betalen ieder 
door den direoteur, in overleg met de betrokken halfjaar voor lessen_. die gegeven worden :. 
leeraren, geheel of gedeeltelijk van het toe- eenmaal per week 2.50 
Jatirtgsexamen worden vrijgesteld. . tweemaal . . . . . . . . 5.-

3. Door Onzen :Minister kunnen, tot·weder- driemaal . . . . . . . . . 7.50 
opzeggens toe, andere diploma· s gelijkgesteld viermaal of meermalen per· week . 10.-
worden met de in het eerste lid van dit .;,rtikel met dien verstande, dat het gezamenlijk. bedrag 
genoomde. voor het onderwijs in enkele vakken niet meer 

4. Zij, die het onderwijs in slechts · enkele bedraagt dan :voor volledig onderwijs ver
vakken wenschen te volgen, kunnen door den sohuldigd is. 
direl,teur, in overleg met de Jeeraren, van bet 3. De bijdragen voor het onderwijs moeten 

· in dit artikel bedoelde examen worden vrij- warden gestort bij den Ontvanger · der Regis-
gesteld. tratie te Bolsward of bij een der Rijksbetaal-

5. De dagen, _waarop 'het examen wordt meesters. De daarvoor ontvangen quitantien 
·afgenomen, warden door den direoteur tijdig van starting moeten bij den directeur warden 
bekend gemaakt. ingezonden, die ze binnen eene maand na ont

.6. Al hetgeen voorts betrekking beeft op vangst opzendt aan den Directeur-Generaal. 
de toelating en de bevordering der leer- 4. Op voorwaarden, door den Minister te 
lingen, wordt door den Minister geregeld. stelle~, kunnen kosteloos leerlingen warden 

21. 1. Tot de eerste klasse van de school toegelaten. 
worden alleen toegelaten zij, die bij den aan- 23. Leerlingen die voor de tweede maal 
vang van het sohooljaar den leeftijd van zijn afgewezen b\j den overgang naar de tweede 
negentien jaren hebben bereikb en een naar het klasse of bij het eindexamen, kunnen alleen met 
oordeel van den directeur voldoend bewijs toestemming van den Directeur-Generaal, 
overleggen van ten minste tweejarige werk- gehoord de vergadering van leeraren, het onder
zaamheid in eene . inrichting voor fabriek- wijs in dezelfde klasse blijven volgen. 
matige bater- en kaasbereiding of in eene room, 24. I. Niemand wordt tot de lessen toe
boterfabriek en eene inrichting voor kaas- , gelaten dan na door den directeur te zijn inge
bereiding. ·: sohreven en de verschuldigde gelden te hebben 

2. Uit het in het vorige lid bedoeJdeJiewijs voldaan. 
moet blijken,.dat h:ij, die tot de school wenscht 1 · 2. De inschrijving, welke voor niet langer 
te worden toegelaten, voldoende. met de dan een semester· geldt, geschiedt kosteloos. . 
practijk van de bater- en kaasbereiding ver, 3. Ieder ingeschrevene ontvangt een gedrukt 
trouwd is. exemplaar van het in artikel 30 bedoelde pro-

3. ·Zij, ·die zonder het onderwijs in de eerste g,amma en van -den in artikel 31 bed·oelden 
\dasse te hebben gevolgd tot de tweede klasse rooster van Jesuren. 
van de school wenschen te warden toegelaten, .4. Ieder ing;schrevene ,,geeft aan den 
moeten bij den aanvang van h!)t schooljaar den directeur op, of hij bet volledig onderw:ijs of het 
leeftijd van twintig jaren hebben bereikt, in het onderricht in slechts enkele vakken wenscht 

· bezit zijn van een· bewijs als in' het eerste en te volgen. 
tweede lid bedoeld van minstens 21 /darige 25. Onverminderd. het bepaalde bij de 
practische,werkzaamheid en door het.afleggen artikelen 20, 21, 22 en 23 kan de directeur ook 
van een openbaar examen, af te nemen door den in den loop van een semester::tot inschrijving 
directeur ·en de -leeraren, blijken geven, · dat zij van nieuwe leerlingen overgaan .. 
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c . .. ,2ft ,, I. .·De-·leerlingen kunnen, behalve in· I 
. het , geval,' bedoe]d. bij het tweede lid, geene 

terugbetaling der voor het onderwijs gestorte 
bijdragen vorderen. 

2. . Voor elke afwezigheid wegens vervulling 
van militaire plichten gedurende vier achtereen
volgende, weken tijdens· een semester wordt 
den· leerling, .die zulks onder overlegging· van 
het bewijs der verplichte afwezigheid aan
vraagt, een ·vijfde dee! van de voor dat semester 
gestorte bijdrage terugbetaald. 

27. I. .. De · leerlingen zijn verplicht zich 
gedurende het onderwijs ordelijk te .gedragen. 

2. Indien ·zij. _de orde storen, moeten zij 
zich op bevel van den leeraar verwijderen. 

3. .De leeraar geeft van _het voorgevallene 
zoodra-mogelijk kennis aan den directeur. 

.4. .De directeur kan een leerling wegens 
wangedrag voor ten hoogste veertien dagen 
van de school verwijderen. 

5. Wanneer een leerling zich b_ij herhaling 
schuldig maakt aan wangedrag, nalatigheid of 
verzet of in het alge~een nadeelig op zijne 
medeleerlingen werkt, kan hem door de ver
gadering ·van leeraren, op voorstel van 'den 
directeur, de toegang tot de school voor ten 
hoogste ·twee maanden worden ontzegd. · 

6. Op voorstel van de vergadering van 
leeraren kan de Directeur-Generaal den toegang 
tot- de school voor goed aan een leerling ont
zeggen. 

7. De Directeur geeft van elke verwijdering 
kennis aan de ouders of voogden van den leer
ling en aan_ dezen zelf, en van eene verwijdering 
voor !anger dan een week ook aan den inspec
teur. 

28. Ieder leerling · is verplicht voor den 
directeur _of voor de vergadering van leeraren 
te verschijnen, wanneer hij daartoe van den 
directeur eene oproeping heeft ontvangen. 

§ 4. Van het onderwijs, he~ eindew1nen en 
· de vacantien. 

I 

29. De regeling van het bnderwijs geschiedt 
door den- directeur in overleg met de leeraren. 
Bij- verschil beslist de Minister. 

· 30. 1. ··In.de maand ,April wordt het pro
gramma der lessen voor het volgende schooljaar 
in eene vergadering van :leeraren vastgesteld en 
v66rd -Mei aan.de-goedkeuring van den Minister 
onderworpen. 

2. Het programma .vermeldt : 
a. de,iiamen van het-onderwijzend personeel 

en de ,beambten ·; · 
·b.,: de. eischen van toelating en het. bedrag 

van het schoolgeld·; 

c .. het getal uren in"elke klasse aan de-onder. 
scheidene vakken van ,ondcr.wijs te -wijden ;.· 

d. . voor elke ·· klasse eene omschrijving van 
het onderwijs-in ieder vak en een:overzicht van -
de practische oefeningen ; . 

e. de b\i het onderwijs te gebruiken boeken 
en leermiddelen en hunnen prijs; 

f. de. hulpmiddelen, benoodigd voor de 
practische oefeningen, en .den prijs daarvan; 

g. het in artikel. 6 bedoelde huishoudelijk 
reglement ; · 

h. een uittreksel nit het geldende_reglement; 
i. al datgene, wat de vergadering van leer

aren ter voorlichting :van_. bel~nghebbenden 
meent te. moeten- mededeelen •. 
. 3. Afdrti.lTh:_en van het programma. worden 
v.66r:den aanvang van het schooljaar door den 
directelir gezonden.aan den Directeur-Generaal; 
den inspecteur en de leeraren. · 

31. V66r den aanvang van het schooljaar 
wordt door den directeur. een rooster van 
lesuren vastgesteld, waarvan. hij · afdrukken 
zendt aan den Directeur-Generaal, den inspec
teur en de leeraren. 

32. De directeur draagt zorg, dat. ieder 
leeraar bij ·den aanvang van elk semester eene 
naamlijst. ontva-ngt van hen, die. zijne lessen 
zullen volgen. 

33. l. De directeur doet zich, zoo· dikwijls 
hij zulks noodig oordeelt, door· de leeraren 
schriftelijk verslag geven van den toestand van 
het hun opgedragen onderwijs en van de vor
deringen, den ijver en het gedrag der • leer
lingen. 

2. Deze verslagen worden ten minste een
maal v66r het einde van het schooljaar in.eene 
vergadering van leeraren ter sprake gebracht. 

3. De directeur doet aan ouders of voogden 
mededeelingen betreffende de vorderingen der 
leerlingen en indien hij zulks gewenscht vindt 
betreffend~ hun vlijt en gedrag · en hetgeen • 
verder aarigaande hen te vermelden valt. 

34. 1. Aan ·het. einde van het schooljaar 
wordt door de vergadering van leeraren, mede 
op grond van de verslagen, in het vorige artikel 
bedoeld, beslist, welke leerlingen van de eerste 
klasse tot de. tweede klasse worden .bevorderd. 

2. Een leeraar heeft ten, aanzien van een 
leerling, aan wien hij in .het laatste semester 
geen Jes heeft gegeven, alleen een raadgevende 
stem. 

3.- . De · directeur geeft van . de beslissing, 
bedoeld in het eerste lid, kennis aan den 
Directeur,Generaal, ·den inspecteur, de :ouders 
of voogden van den leerling' en aan dezen zelf. 

35. L Aan- het einde van het schooljaat 
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kunnen de Jeerlingeri der 2de klasse een examen 
afleggen, ter verkrijging van een kosteloos 
uit te reiken getuigschrift, waaruit blijkt, dat 
de geexamineerde voldo.et aan de eischen van 
bekwaamheid, bij dit examen gesteld overeen
komstig het aan de Rijkszuivelschool gegeven· 
onderwijs. 

2. Tot het examen, in het eerste lid bedoeld, 
worden ook toegelaten zij, die niet als leerling 
van de tweede klasse zijn ingeschreven, mits 
zij bij den aanvang van het eerstvolgende school
jaar den leef_tijcl van een en twintig jaren zullen 
hebben bereikt ·en een bewijs overleggen .aJs 
bedoeld in artikel 21, eerste en tweede lid, 
met dien verstande, dat het bewijs moet loopen 
over een minstens 2½-jarige werkzaamheid. 

3. Op· het in het eerste lid bedoelde examen 
is het bepaalde in artikel 20, vierde lid, toe
passelijk. 

4. Dit examen is openbaar en wordt afge
nomen door den· directeur en de leeraren ten 
overstaan van drie door den Directeur-Generaal 
te berioemen deskundigen en voor zooveel 
mogelijk van den inspecteur. 

5. De inspecteur en de deskundigen. zijn 
bevoegd tot het stellen · van vragen aan de 
examinandi en hebben in de vergadering van 
leeraren, waarin na afloop van het examen over 
de uitreiking der getuigschriften wordt beslist, 
eene raadgevende stem. 

6. De Jeeraren hebben in deze vergadering 
ten aanzien van geexamineerden aan welke 
zij in het . laatste semester geen Jes hebben 
gegeven en welke zij ook niet hebben geexa
mineerd, alleen eene raadgevende stem. 

se. 1. Het schooljaar vangt aan op den 
eersten September en is verdeeld in twee 
semesters, waarvan het eerste aanvangt op den 
eersten September en het tweede op den eersten 
Maart. 

2. Er zijn jaarlijks drie vacantien, eene 
Kerstvacantie van ten hoogste twaalf dagen, 
eene Paaschvacantie van ten hoogste tien dagen, 
beide met inbegrip van Zon- en frestdagen, en 
eene zomervacantie van den laatsten Vrijdag 
in., Juni tot aan den eersten ·Donderdag in 
September, op welken dag de Jessen beginnen. 

3: De leerlingen der eerste klasse ~n zij die 
niet slaagden bij het eindexamen -en weer tot 
de tweede klasse wenschen te worden toegele.ten 
zijn ver.plicht van het begin der zomervacantie 
gedurende zes weken en de leerlingen der tweede 
klasse va,n. h~t begin der Paaschvacantie ge
durende.een maand practisch werkzaam te zijn 
in, hun door den directeur aan te wijzen, 
inrichtingen voor zuivelbereiding. 

4. 7.ij worden daar, zoo mog<:lijk, door 
den directeur bezocht en ·staan met hem in 
briefwisseling. ' 

5. Van hunne waarnemingen en werkzaam
heden houden zij volgens hun door den dircc
teur te geven voorschriften aanteekening en 
na afloop van hunne practische -werkzaamheid 
dienen zij een verslag ·daarover bij den direc
teur in. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Au
gustus 1915 (Staa/sblad no. 377-). 

Mij bekend, 
De Min. van Landbouw, Niji:erheid e; Hondel, 

POSTHUMA. 

27 Augustus 1915. BESLUIT, houdend·e mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsbl,ad no. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
bl,ad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsbl,ad n°; 185). S. 378. 

27 Augustus 1915, MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de Commissaris~en der 
Koningin in de provincien betreffende 
Iandstormplichtigen der jaarklasse 1915, 
die aan de oproeping voor den werkelijken 
dienst niet hebben voldaan. '· 

Ik heb de" eer U mede te deelen, dut ten 
aanzien van Iandstormplichtigen der jaarklasse 
1915, die aan de oproeping voor den werkelij
ken dienst niet hebben voldaan, beiioort te 
worden gehandeld in den zin van het bepaald~ 
in § 15, vierde lid, der Landstorm-Instructie. 

Zoolang geen uitvoering is gegeven aan een 
eventueelen last tot hunne afvoering als deser
teur, zullen deze achtergeblevenen zich mits'. 
dien bij den provinciale-adjudant hebben aan 
te melden; ten einde in werkelijken dienst te 
worden gesteld en vervolgens te warden opge
zonden naar bet legeronderdeel, waarbij zij in 
onderhoud moeten ,vorden opgenomen. 

U gelieve de burgemeesters i~ Uwe provlncie 
van het vorenstaande. mededeeHng te doen. 

. (Gem.-steni.) 

28 Augustus 1915. BESLUIT, ·bepaleride · de 
bekendmaking in het Staat~blad van het 
op 9 Mei 1914 te Washinyton gesloten 
verdrag tot· verlenging. van den duur .van 
het op 2 Mei 1908 tusschen N ederland 
en de Vereenigde Staten van Amerika ge
sloten arbitrage-verdrag .(Staatsblad 1909 
n°. 105). S. 379. 
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.WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien h~t ~p 9:Mei 1914 te Washington 

tusschen Nederland en de Vereenigde 0 -Staten 
,,an Amer-ika g9sloten verdrag tot verlenging 
.van den duur van het op 2 Mei 1908 tusschen 
genoemde .landen gesloten arbitrage-verdrag, 
van welk eerstgenoemd verdrag een afdruk in 
Nederlandschen en Engelschen iekst bij <lit 
_besluit is gevoegd ; 

Overwegende . dat bed9eid verdrag is goed
gekeurd bij de wet van den 16den Juni 1915 
(Staatsblad n°. 252) en· dat de ·akten van be
krachtiging daarvan op 20 Augustus d. a. v .. 
te Washing/on zijn uitgewisseld ; 

Op de voordtacht van Onzen l\iinister van 
Buitenlandsche Zaken van 24 Augustus 1915 
Dir. v. h. •Prot. n°. 38035 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoeld verdrag te doen bekend maken door 

de plaatsing van <lit besluit in hetStaai~blad. (1) 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de nitv,ierin?: van 
hetgeen ten deze wordt vereischt .. 

's Gravenhage, den 28sten Au~stus 1915. 

WILHEL~UNA. 
De JJ!Iinister van Buitenlandsche Zaken, 

J. LOUDON. 

( Uitgeg. 3 Se1;t. 1915.) 

28 Augustits 1915. BH:SLUIT, houdende ver
bod van uitvoer van linnen- en werkga,•rns, 
zoornede van daan·an geheel of gedeeltelijk 
verva~rdigde goederen, voo.r militaire doe!-

. einden geschikt. S. 380. 
WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van 'iinnen
en ,verkgarens, zoomede van daarvan geheel 
of gedeeltelijk .vervaardigde goederen, voor 
militaire doeleinden geschikt, te verbieden ;· 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats· 
blad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog; van ,Financien en van Landbouw, 
Nijverheicl. en · Handel van 28 April 1915, 
Kabinet, .Litt. gs1; 

Den· Raad van State , gehoord.; (ad vies van 
29 April ,1915,, n°. ,1); 

Gezien: het ·nader,. rapport, ,van. -Onze. voor
noemde.¥inist_ers,yan 28.Augustus 1915, Kabi
net, Litt. · 0 10•·; '" · 

· (l)c,De iinh-oud ... van: het verdrag is·· opgenomen 
in S. 252. 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

. Eenig artikel. 
De uitvoer van linnen- en \verkgarens,,.·zoo

mede van daarvan geheel of gedeeltelijk ver
vaardigde goederen, geschikt voor -rnilitaire 
doeleinden, is verboden van den dag der af-· 
kondiging van dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdolijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem"betreft, belast met de 
uit.;;oering · van dit besluit, dat in het Staats
blad zal warden geplaatst en waarvari afschrift 
zal worden gezonden aan · den Raad van Staie. 

's-Gravenhage, den 28sten. Augustus· 1915. 
. -WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBo0M. 
De Minister van Financien, TREUB. 
De 1lfin. van Landbouw, 'Nijveriieid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 1 Sept. 1915.) . 

28 Augustus 1915. BESCHIKKING. van den 
Minister van Staat, :Minister van Binnen
landsche Zaken, betrefferde de zitting van 
het hoofdstern bureau in verband met ver• 
kiezing van 1.eden van den raad der ge.• 
rneente Wierden. 

De Minister van Staat, Minister van .Binnen
landsche Zaken ; 

Gelet op art. 93, derde lid, der Kieswet ; . 
Heeft.goedge:onden, na ingewonnen advies 

van Gedepuieerde Staten van .. Overijssel, te 
bepalen, dat in het kiesdistrict voor ·de ver, 
kiezing van· leden van den raad der·gerneente 
Wierden de zitting. van het hoofdstembmeau 
tot het vas.tstellen van den uitslag der ver
kiezing gehouden wordt onmiddellijk na af!oop 
van de· werkzaarnheid, bedoeld in art. 92, 
eerste zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 28 Augustus 1915 .. 
"Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

28 Au,qustus ,1915. BESCHIKKING. van .den 
Minister. van Staat,. Minister van Binnen
landsche Zaken, betreffende de zitting van 
het hoofdstembureau in verband ·met ver-

. kiezjng van l.eden van den raad der ge
meente Alrnelo. 

·De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken ; . 

. Gelet op art. 93, derde lid, der. Kie!\vet ;. 
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_ Heeft goedgevonden; na ingewonnP.n advies 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel, te 
bepalen, d!\t in de kiesdistricten voor de ver
kiezing van Jeden van den mad der gemeente 
Almelo de zitting van het hoofdstem bureau 
tot het '>'aststellen van d_en uitslag der ver
kiezing gehouden wordt onmiddellijk na afloop 
van de werkzaamheid, bedoeld in art. 92, 
eerste zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 28 Augustus 1915. 

Voor den Minister, 

•. IJe Secrefaris-Generaal, J. B. KAN. 

30 A u_qustus 1915. BESLUIT, betreffende de 
uitloting en aflossing van de 5 pets. schuld
bekentenissen, uitgegeven krachtens de 
Leeningwet 1914(Staatsbladn°. 612). S. 381. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op. de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van. 26 Augustus 19lfi, n°. 115, Ge
nerale Thesaurie ; 

Gezien de Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 
612); . 

Gelet op Ons besluit van 6 Mei 1915 (Staats
blad no. 212); 

Overwegende, dat bezwaren van technischen 
· aard zijn gerezen tegen de in Ons evengenoemd 
besluit opgenomen regeling betreffende de 
uitloting, in verband waarmede het wensche 
lijk is die regeling te herzien : 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 6 Mei 

1915 (Staatsblad n°. 212) te bepalen als volgt: 
Art. 1. De uitloting van de schuldbekente

nissen, uitgegeven krachtens de Leeningwet 
1914, zal Joopen over tweehonderd vijf en 
·zeventig• dufzend nummers, te weten de num
mers I tot en met 275.000. 
· Voor zooveol die nummers niet overeen

stemmen met die van de uitgegeven schuld
bekentenissen van f 1000, worden zij' geacht 
voor de loting .te vertegen,voordigen -hetzij 
twee nummers van · schuldbekentenissen van 
f 500, hetzij vijf nummers van schuldbekente
nissen ·van f 200, hetzij tien nummers van 
sQhuldbekenteniRsen van f 100. Van eerstbe
doelde nummers ·en van ·de door elk dier 
nummers vertegenwoordigde numm~rs worderi 
lijsten opgemaakt, waarvan een exemplaar 
blijft berustcn bij de Algemeerie Rekerikamer, 
een exemplaar bij het Dspartement van Fi
nancien en een exemplaar bij het Agentschap 
van het Ministerie van Financien te Amsterda·m. 

2. Ten dienste van de uitloting worden 
vervaardigd duizend ·kaartjes, elk bedrukt met 

een getal van drie cijfers 000, ·oo( 002;' o'os. 
onz. oploopend tot en· met 999. 

De in het vorig lid bedoelde kaartjes worden · 
door twee, daartoe door Onzen Minister van 
Financien aangewezen, ambtenaren nagezien. 
en na accoordbevinding gestort · in eene voor 
de uitlotingen bestemde, om ecn spil draaiende 
bus, welke, gesloten en verzegold, word·t be
waard bij het Departement van Financien. 
Van die verrichtingen wordt een proces-ver• 
baa! opgemaakt, waarvan -een exemplaar blijft 
berusten bij de Algemeene Rekenkamer, ·eeri 
exemplaar bij het Departement van Financien 
en een exemplaar bij het Agentschap van het 
Ministerie van Financien te Amsterdam. De 
sleutel van de bus blijft onder bewaring van 
den ·Thesaurier-Generaal bij het Departement 
van Financien. 

3. De uitloting geschiedt door nit de lo
tingsbus een zoodanig aantal kaartjes· te trek
ken, als gevonden wordt door het aantal af te 
lossen bedragen van 1000 te deelen door 275. 

Elk nit de bus getrokken kaartje wijst als 
uitgeloot aan die 275 Jotingsnummers, als in 
het eerste lid van artikel I bedoeld, welke 
eindigen met de, drie cijfers, die het geta 
vormen, dat op het kaartj"e voorkomt. 

· 4. Ell~e · uitloting geschiedt ten minste zes 
weken v66r den dag, waarop de schnldbeken
tenissen afiosbaar moetim gesteld worden. 

De uitlotingen geschieden in het openbaar 
in een lokaal van het Departement van Finan
cien door een daartoe door Onzen Minister 
van Financien aangewezen ambtenaar ten over
staan van twee Jeden der Algemeene Reken
kamer of van twee doot de Algemeene Re
kenkamer aangewezen ambtenaren der Kam.er. 

De dag der uitloting wordt ten minste een 
week te voren door middel van de Nede-rlaiid
sche Staatscou.·ant bekend geinaakt. 

Onze Minister van Financien stelt, met in
aehtneming- van het bepaalde in ·artikel 10 der 
Leeningwet 1914, het bedrag vast van ·bet 
kapitaal, dat krachtens elke uitlotiz\g zal 
worden !lfgelost. Van de lotirig · wbrdt een 
proces-verbaal opgemaakt, ter.wijl de· uitgelote 
nummers, zoo spoedig mogelijk;· in de Staats. 
courant worden medegedeeliC . . . 

5. De aflossing van'·ae uitg·elote silhuldbe
kentenissen geschiedt, van· den"d'aar'voor be
stemden d'ug af, ten kantore ian_' de N edjlr
Jandsche ·Bank te Amsterdam en, mits uiterlijk 
acht dagen v66r deri dag, waa'rop ·de aflossing 
verlangd wordt; daarvan aan den betrokken 
betaalmeester kennis is gegeven,' ten kant9re 
van de betaalmeesters. 
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.. De.aflossing geschiedt tegeft intrekking van 
d~ ·uitg~lote scl~uldbekentenissen, voorzien van 
~lie d_aarbij behoorende nog niet vetschenen 
coupons. 

Indien een of meer coupons mochten_ ont
.breken kan °de. aflossing -der schuldbekentenis, 
onder inhouding van het bedrag der ontbre
kende coup~ns, door Onz_en Minister van Fi
nancien wo~den toegestaan. 

Onze Minister. van Financien is be last met 
de .uitvoering van· .dit besluit, hetwelk in het 
'Staatsb/ad. en in de Staatscourarit zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worclen ge
zonden aan' de Algemeene Rekenkamcr. 

's-Gravenhage, 'den 30sten Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister mn B'inanciiin, TREUB. 
(Uitge_q. 18 Sept. 1915.) 
...:. I 

30 Augustus 1915. BESLUIT, betreffende vergoe
ding wegens kostwinnersehap van clienst· 
pliehtigen. S. 382. 

WIJ' WILHELMINA, ENZ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en Marine van 23 Augustus 1915, Af
deeling Dienstplicht, n°. 511 L, en van 27 Au
gustus 1915, Bureau B, n°, 60; 

Gezien het Militie-Vergoedings-Besluit 
(Staatsblad 1912, n°. 90), het Land weer
Besl uit III (Staatsblad 1913, n°. 194) en het 
Landstorm-Besluit (Staatsblad 1913, n°. 273), 
tijdelijk gewijzigd en aangevuld bij Ons besi'uit 
van 8 April 1915 (Staatsblad n°. 176); 

Hebben• goedgevonden en verstaan te be
palen ·: 

Aan art. 9 van het Militie-Vergciedings
Besluit, art. 9 van het Landweer-Besluit III 
en art. 30 van het Landstorm-Besluit wordt 
een nieuw, twecde, lid toegevoegd, luidende: 

Indien Onze ter zake betrokken Minister de 
toekenning van vergoeding noodig acht in ge
vaue·n, waarin de burgemeester vergoecling 
_niet verleende, kan de Minister aan den bur~e
nieester de opdracht, verstrJkken, om in die 
gevallen n11,dei: een vergoedi~g toe te kenncn 
tot het door:· deri Minister te bepalen bedrag. 
Eveneens kan de hiervoren bedoelde Minister 
de~ burgemeester de.opdracht geven, om·een 
toegekende vergoeding nader te verhoogen 
of te verlagen. to.t 'ee~- door den Minister 
te noemen .bedrag. Bij' het verleenen van een 
opdracht tot het toekennen of_het verhoogen 
vim vergoed_ing wordt_ er rekening mede ge
houden, dat _het vergoedingsbedrag niet mag 
te boveg _g'aan bet. bedrag ·aan 'inkomsten, 
hetwelk' ·wordt' · gederfd ~ wegens de· .afwezig· 

heid van den beti'okken dienstplichtige, ver
minderd met hetgeen deze. aan eigen levens
onderhoud kostte .aim .het gezin of de persoii'en 
waaruan of aan wie de vergoeding ten goede 
komt. Het terugbrengen .. van vergoeding tot 
een lager bedrag clan het door den burgenieester 
toegekende geschiedt niet ten aanzien van ter
mijnen van verblijf in werkelijken dienst van 
den betrokkeri dienstplichtige, over welke de 
burgemeester · bij- de ontvangst der in den 
tweeden volzin b~doel?e opdracht de hocigere 
vergoeding reeds heeft uitgekeerd, tenzij het 
terugbrengen tot een lager vergoedingsbedrag 
verband boudt met het bepaalde in het 
eerste lid. 

Het bestaande tweede lid van genoemde arti-
kelen wordt derde.lid._- , i:-

Onze Ministers van 'oor!og ·en v~i:i Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem ·betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
.b/ad zal worden geplaatst en waarvan afschrift. 
zal worden gezonden aan Omfon Minister van 

-Binnei:ilandsche Zaken en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's~Gravenhage, den 30sten Augustus 1915. 
WILHELMINA. 

De ]lfinister i·an Oorlog_, BosBOOM, . 
-De Minister van Marine, J. J. RAMBONNE1'. 

(Uitge,q. 7 Sept. 1915.) 

30 Augustus 1915. .BESLUIT, hotidende beslis
sing dat, indien vergunning gevraagd voor 
eene inrichting; die teveris zal zijn eene 
fabriek of werkplaats in den zin der vei
ligheidswet, en het districtshoofd der ar
beids-inspectie verklaart, dat de inrichting 
niet zal voldoen aan de eiscben, krachtens 
art. 6 dier wet gesteld, B. en W.-de juist
heid dezer verklaring niet hebben te. onder
zoeken, ma_ar zij de vergunning moeten 
weigeren. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Beschikkende, op het .beroep, ingesteld door 
P. VAN DER ·PLAS te Heukelum tegen ·het -
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 1 Me.i 1915, waarbij hem ver
gunning is gl)weigerd tot ·oprichting van een 
moffeloven op het perceel aan den Achterweg, 
kad. bekerid gem. Heukelum, sectie A, n•. l 125; 

Deri Raad van State enz. ; , 
Overwegende: dat · Burgeinee_ster en Wet

houders de gevraagde -vergunning hebben ge
weigerd op grond van -de verklaring van het 
districtsfioofd cler . arbeidsinspectie in het 4e 
district,_ dat de inrichting niet zal_voldoen aan 
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de eischen krachtens art. 6 der veiligheidswet 
gesteld; 

dat P. VAN DER PLAs in beroep aanvoert 
.dat de inrichting enkel door bet plaatsen van 
den moffeloven valt onder de veiligheidswet ; 
dat deze moffeloven hoogstens eenmaal per 
.maand en dan slechts eenige uren wordt ge
bruikt ; dat de Iakdampen door eene afvoerbuis 
via den schoorsteen in de buitenlucht voldoende 
.zullen worden afgevoerd; dat.in de werkplaats 
slechts hvee werklieden werken en derhalve de 
·bepalingen van de veiligheidswet omtrent 
ventilatie en privaten, gesteld voor inrichtin
gen alwaar tien of meer personen werkzaam 
zijn bier, z. i. niet mogen worden toegepast; 
dat immers, als de moffeloven niet wordt ge
J)Iaatst, de geheele inrichting buiten bet kader 
zoowel van de hinder~ als van de veiligheids
wet valt ; dat de inrichting door drie opschuif
bare ramen en eene in drieen gedeelde inrijdeur 
van 2.30 M. breedte en 2.40 M. hoogte ge
meenschap heeft. met de buitenlucht; dat -bet 
privaat geventileerd wordt door een open
draaiend raampje en ook overigens ~oldoet 
aan de bepalingen van de bouwverordening der 
gemeente Heukelum; dat bovendien de in
richting. buiten de gemeente -zoiider eenige 
belendingen is gelegen, zoodat voor onvol
doende l_uchtverversching niet gev·reesd behoeft 
te worden; dat appellant dan ook van meening 
is dat voor weigering der vergunning geen 
gegronde redenen bestaan ; 

_O. : dat art. llais der hinderwet bepaalt, dat, 
zoo de inrichting waarvoor vergutining is ge
vraagd, tevens zal zijn · eene fabriek· of werk
plaats in den ·zin der veiligheidswet, de ver
gunning · ook wordt geweigerd, indien de in
richting, voor zoover zulks kan blijken uit de 
fo · art. 5, sub 1 en 2, bedoelde stukken, volgens 
het -districtshoofd der arbeidsinspectie •niet zal 
vo_ldoen aan de eischen, krachtens art. 6 der 
veiligheidswet gesteld; 

dat, blijkens de onder dagteekenibg va·n 20 
April -1915, n•. 1440, door. bet districtshoofd 

""-der arbeidsinspectie in_ het 4e district afgege
ven verklaring, deze inrichting nietzal voldoen 
aan de eischen-krachtens art. 6 der veiligheids
wet gesteld en Burgemeester en W ethouders 
te recht uit dien hoofde, zonder'. in een onder
_zoek naar de juistheid dier verklal'ing te tre~ 
den, de vergunning hebben geweigerd; 

Gezien de hinde·rwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan-: 

het ·beroep ongegrond te verklaren. · 
(Gem.'-sterri.) 

30 Au_quatus 1915. BESLUrr;;liohdenci.'e' be~lis
sing dat eene opdra_cht van· het'_genieente
bestuur aan het hoofd ·e·ener 'sch~ol; tot bet 
schoonhouden der schoollokalen "en bet 
aanleggen van kachels, niet oplevert de 
aanstelling tot eene gerriee~'telijke betrek
king in den· zin van art. 2· der · peiisioen -
wet gemeente-ambtena_ren. 

w IJ WILHELMINA, ENZ.' 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
-van A. SPoEL te Dord_recht, als schoonhouder 
der schoollokalen en aanlegger · der school
·kachels van het gebouw der· open bare lagere 
school II te Westmaas; · 
. Gezien bet ad vies van ceri Pensioenraad enz. ; 
Overwegende, dat de Pensioenraad voor de 

gemeente-ambtenaren in zijn voormeld · ad vies 
Ons ·in overweging heeft gegeven, op de aan
vrage · afwijzend te beschikken, daarbij aan
·voerende, dat, aangezien bet niet aannemelijk 
is dat de belanghebhende de werkzaamheden 
als schoonhouder der schoollokalen en aanlegger 
der schoolkachels · zelf. verrichtte, · de door hem 
daarvoor genoten inkomst niet als wedde, doch 
uitsluitend als eerte vergoeding van onkosten 
aan de waarnemin·g · van de betrekking· van 
onderwijzer, hoofd der open bare lagere school 
n•. 2 te Westmaas, -zal zijn aan te merken en 
-hij dus niet. geacht kan warden gemeente_
am btenaar in den zin der wet te zijn geweest ; 
weshalve de Pensioenraad van oordeel is dat 
hij aan geen enkele bepaling der wet aanspraak 
-op pensioen kan ontleenen; 

· dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
in afschrift aan den belanghebbende was inede· 
-gedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen 
gegeven, dat daarover het gevoelen · m·ocht 
word~n ingewonnen van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de geschillen van bestuur, 
daarbij aanvoerende, dat hij werk:elijk aitijd de 
schoolkachels aanlegde en behulpzaam was bij 
het vegen der ·schoollokalen, daartoe gedwon° 
gen door het kleirie tractement, nl: f 1050 plus 
am btswoning; 

0.,- dat het opdragen door- het gemeente
bestuur aan den belanghebbende, hoofd der 
school, van het schoonliouden der-schooirokalen 
en het aanleggeri van kachels niet oplevert de 
aanstelling in eene gemeentelijke -betrekking 
in den zin van art. 2 der pensioenwet voo·rde 
gemeente-ambtena:ren° 1913; · 

Gezien. de · pensioenwet voor de geineente-
ambtenaren 1913; · 

Hehben· goedgevonden en· verst'aan : 
te verklaren, dat de· aanv~age -om pensioen 

van A.. -SPoEL, te Dordrecht, als schoonhouder 
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der school)okalen en aanlegger der school
ka~b~is :~~n .het gebouw der. open bare lagere 
·~chool II. te ,Westmaas, niet yatbaar is. voor 
inwilliging. . ; (Gem.-sterri.) 

2 September 191/j. BESLUIT, houdende wijzi
_ ging der bepalingen omtrent uitvoer van 

_ _.goederen per pakketpost. S .. 383. 
WIJ WILHELMINA, ,ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financien .en van Waterstaat van 30 Augus
tus 1915, n_o. 52, Afdeeling Invoerrechten en 
van .30 .. Augustus 1915,·n°. 1, Afdeeling Pos
terijen -en Telegrafie ; 

G('zien. artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), alsmede .artikel 1 der wet 
van 28 December .1879 (Staatsblad n°. 250) en de 
wet van .7 December 1896 (Staatsblad n°. 212); 
· :iJe!1 Raad v_an State gehoord (advies van 

31 Augustus 1915, n°. 35); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

_noemde Ministers van 1 September 1915, n°. 138, 
Afdee1ing 1nvoerrechten en 1 September 1915, 
n°. 5, Afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgeyonden en verstaan te _ be
palen: 

Art. 1. Aan artikel 15 van het Koninklijk 
bosluit van 17 Maart 1882 (Staatsblad n°. 44), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 14 Ja
nuari 1914 (Staatsblad n°. lo), wordt een tweede 
lid toegevoegd, luidende: ,,Het eerste lid van 
dit artikel blijft buiten_ toepassing ten aanzien 
van goederensoorten, door Onzen Minister van 
Financien aan te wijzen." . 

·2. Dit besl11it. treedt in werking. op den 
· tweedeli dag na dien der dagteekening van het 

Btaatsblad en de Staatsco,nrant, waarin het is 
geplaatst. · · 

Onze Ministers van Financien en van Wa
. terstaat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het. Staatsblad en gelijktij
dig in de Btaatsconrant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 1 -

. 's-Gravenhage, den 2den September 19'!5. 
.. WILHELMINA. 

_De Ministe'r van Finanoien, 
De _Minister van Watersfaat, 

(Uitgeg. 2 

TREUB. 
c. LELY. 
Sept. 1915.) 

2 'l:,eptember 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uit_voer van schapenvleesch. S. 384. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, _den uitvoer van schapenv leesch 
te verbieden ; -

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 28 Augustus_ 1915, 
Kabinet, Litt. P 109 ; 

Den Raad van State gehoord (adviAs van 
.31 Augustus 1915; n•. 36); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van i _September 1915, Ka
.binet,. Litt. x111: 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig a,·tikel. 
. De uitvoer· van schapenvleesch- is verboden 

van den dag der afkondiging van dit Besluit. 
Wij behouden Ons voor dit verb_od tijdelijk 

op te h~ffen of in bijzondere gevallon daarvan 
ontheffing te doen .verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbonw, Nijverheid .en Handel zijn 
foder voor zooveel hem betreft, belast .met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
.blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
_zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den September 1915. 
'WILHELMINA. 

De Minister pan-Oorlog, RosBOOM. 

De M_iniste,· van Financii!n, TREUB. 
De Min. van Landbouw, Nijurheid en Handel, 

POSTHUMA·. 
. (flitgeg . . 3 Sept. 1915.) 

3 September 1915. BESLUIT, bepalende de vesti-
- ging van. loc;ale _Rijk,stelefoonnetten te 

Aalsmee.,, Bodegraven, Goevorden, Deljzij/, 
Doetinci,e1n, Ede, Franekel', Harde,·wijk, 

· Hoogeveen,. Laren .(Noordholland), Steenwijk, 
Valkenburg (Limbnrg) .en Wee,·t, en -hou
den,de regelen voor het gebruik van deze 
nett.en. . S. 38q. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op-de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

( Staatsb(nd n °. 7) ; 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is om te Aalsmeer, Bodegraven, Goevorden, Delf
zijl, Doetinchem, Ede., .Franeker, H arderwijk, 
Hoo,qeveen, Laren . (Noordholland), Steenwijk, 
Valken.bur,q (Linib,,rg) en Weert locale Rijks
telefoonnetten te vestigen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat -van 9 Augustus 1915, n°: 10, Af, 
deeling Posterijen en Telegrafie; 

Den .Raad van State gehoord· (advies van 
den l 7den Augustus 1915, n•. 33); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
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JUinister:van· 30 Augustus 1915; n°. 35, Afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; · 

Habben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

:Art. -1.- Met ingang van 1·:october 1915 
worden locale Rijkstelefoonnetten gevestigd te 
Aals,nee1·," Bodegraven, Ooevorden, Delfzij/., Doe
tinchem, Ede, Franeker, Harder,vijk, Hoogeveen, 
Laren (Noordholland),· Steenwijk, Valkeiiburg 
(Limburg) eri- Weert, inef eeti bureel voor elk 
van deze netten in het post' -en telegraafk:an
toor ter plaatse. · 
· Aan deze netten kunnen, ter beoordeeling 
van Onzen Minister van ·waterstaat en op de 
voorwaarden; door of vari wege· dezen· in het 
-belang van den dien-st te_ stellen, op verzoek 
van -belanghebbenden worden- _aangeslo'.ten· ape 
perceelen, die· niet zijh gelegen bfonen eene 
gemeente, aan welke vergunning is verleend 
voor den aanleg · en de exploitatie van een 
locaal telefoonnet, en we!: -

a;- perceelen, gelegen binneri den ·kring, ge
trokken met;-een strnai van 500 meter: ·uit het 
bur&el van- het net, tegen betaling voor elk ·per, 
ceel van een jaarlijksch abonneinent van j 35.--' ; 

b: perceelen, gelegen buiten dien kring, 
tegen betaling' voor elk perceel- van een jaar 
lijksch abonnement vnnf35.-, verhoogd voor 
elk 100-tal meters of gedeelte daarvan, dat-het 
perceel buiten den genoemden kring gelegen is: 

tot 5000 meter afstand van het bureel, 
pe"r jaar met . . - ; . - . . • • . . . • f 3.
. voor het gedeelte boven 5000 meter 
tot 6000 meter afstand van· het bureel, 
per jaar met . . • . ·. ;- , , • · . · . ·. ,, 5.

voor het gedeelte · boven 6000 meter · 
tot 7000 ineter afstand van· het btireel, 
per jaar -met. . . - . .- . · ·. ..- . . . . ,, · 7.

voor het gedeelte boven 7000 meter 
tot soon· meter afstand van het bureel, 
per jaar met . . . . . . . . . . . . ,, 9.

voor het gedeelte boveri SUDO-meter 
tot '9000 ·meter ·afstand van het bureel, 
per jaar met . . . . . . • . ._ .. ,, 11.

voor het gedeelte boven 9000- ineter 
tot-10,000 meter afstancl van het bureel, 
per jaar met . ·• . • . . . - ; . . . ,; 13.

voor het gedeelte boven 10,000 meter 
afstand van het bureel, per jaar met ,, 15.-

De in dit artikel genoemde afstanden ·wor
deh hemelsbreed gemeten. 
- Door -·ae toetreding als geabonneerde van 
een der in den aanhef van dit artikel gepoemde 
locale Rijkstelefoonnetten; wordt die geabon
neerde met irigang van den dag, waarop het 
abonnement voor- het. locale Rijkstelefoonnet 

ingaat, ontheven van zijne verbinten_is, wtilk_!l_ 
voor het aangesloten. perceel mocht bestaan 
ingevolge artikel 6, derde"· ·alinea,' \.-an het 
Koninklijk besluit van .9 Juni 1904 (Staatsblad. 
n°. 117), gewijzigd bij-de Koninklijke besluiten 
van 28 Augustus _lll05 (Staat~blad n°. '257) en 
van :26 November 1910 ·cstaatsbla"d•-n• •. 362), 
tenzij door· hem -het voortbestaan'-da~rvari, tot 
het einde van den lcidpendei:t vefbint~i'1isterrhijn, 
mocht ·warden verlangd. - · 

2.- Op verzoek van belanghebbenclen- ku'nnen 
seizoenabonnementeri worcleh'g~geven voor clen 
tijcl van ten h:oogste . 5· a~Hereenvolgencle 
maanden en ·tegen betaling-van 2/ 3-·.van'het in 
artikel I genoemde jaarlijksche ·aborinement. 

3. Van Rijkswege worden op."ver;zoek van 
clen geabonneerde en· voo·r diens-eigen gebruik 
in de- aansluiting vah, zijn perceel -neventoe
stellen ingeschakelcl of-•wijzigingen gebfacht 
tegen betaling van het tarief; in: onderstaanclen 
staat vermeld : 

OND.ERWERP., 

1. Tweede en volgend wand-
toestel : · · __ 

Vergoe; 
din~. 

a. in hetzelfde perceel als het- Per jaar 
hoofdtoestel, per toestel ; , -J 10.

b, in een a_nder perceel, doch op 
hetzelfde erf, per toestel . . 15.-

c. in cen ·ander_ perceel, gelegen 
op een antler· erf, doch nfot 
meer dan 100 meter hemels
breed verwijderd van. h.et per
ceel, waadn het hobfdtoestel 
is geplaatst, per toestel . , .- ,, :25.-

d. in een antler perceel, gelegen 
op een antler erf, en meer dan 
100 meter hernelsbreed ve"nvij
derd van bet perceel, waarin 
het boofdtoestel. 'is geplaatst,. 
per toestel . . . . . . . , , ~5,..:_ 

verhoogd voor elk 100-tal 
meters (of gedeelte cla'arv·an} · 
meerdere lengte v·an de-neven-: 
aansl uiting met 'respectieve- -- -- · 
lijk /3, /5, f7,f9,fll, /13 ' 
_off 15 1Yer,jaa·r, naar gelang- ... ,-
·de nevenaansluiting geheel•of· •·, --· c 
gecleeltelijk valt, binnen·-de 0in• 
artikel 1 bedoe!de tariefskrin-.· 
gen met straal van'5000 meter, 
6000 meter, 7000 meter, 8000 
meter, 9000 meter;-10,000'me-, 

-ter of buiten den laatstbeclcieJ:· ' -•, -
den kring. · ._ .-

Zijn· in een perceel, als be·
doeld -in punt· b; c of il•'hier' 
voren, twee of meer. neven,_- · 
toestellen op dezelfdc aanslui-. 

. ting geplaatst, dan i_s all_een 
· op het· eerste ·van _deze neven-_ 

toestellen het tarief volgeris,, 
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,'ding. 

punt b, c of d van toepassing, 
terwijl voor de overige neven
toestellen in dat perceel ver
schuldigd . is het in punt a 
gerioemde bedrag. · 

2. '·Voor 'een tafeltoestel (in plaats 
van een wandtoestel) worden 

. de kosten verhoogd met . • 
· 3. Extra-schel (verklikker): 

a. in hetzelfde -perceel als het" 
toestel, waarmede .de extra
schel verbonden is, per schel 

b. in een ander perceel, _doch op 
hetzelfde erf, per schel . . . 

c: in een ander perceel gelegen 
op een antler erf, doch niet 
meer · dan 100 meter hemels
breed verwijderd van het 
perceel, waarin het rriet de 
extra-schel verbonden · toestel 
is geplaatst, per. schel • • . 

· d. in een antler perceel, gelegeri 
op een ander erf, en meer dan 
100 meter hemelsbreed verwij: 
derd van het perceel, waarin 
het met de extra-schel ver
bonden toestel is geplaatst, 
per sch~l . . · • • . . . ,· . 

verhoogd voor elk,'100-tal 
meters ( of gedeelte daarvan) 
meerdere Jengte vari de.scheJ. 
geleiding met . · • • . . · . . 

Zijn in: een perceel, als, be-· 
doeltl in punt b, _c of d hier-. 
vo.1;en, twee of meer met 

· ·hetzelfde toestel · verbontlen 
·extra-schelleil geplaatst, tlan 
is alleen op de eerste van 
deze extra-schellen het tarief 
volgens purit b; c of d ·van 
t.oepassing, terwijl voor de· 

. .overige op · hetzelfde -t.oestel 
geplaatste extra.schellen • in 
dat perceel verschuldigtl is.het 
in punt a genoemde bedrag. 

-4. Schakebar: 
-a. uitschakelaar v.oor t.oestel· of 

extra-schel • . . . . • . . .. 
b. .omschakelaar· (niet ingericht 

vo.or het · voeren · van .onder' 
linga':gesprekken) . . • . . 
.oms.chakel_aar (ingei;icht v.o.or 

.het v.oeren . van . .onderl_inge 
g-esprekken tuss?hen twe~ '.to~: 
stellen) . • . . . . . . . . 

· 5.. Tweede telef.oon • . .' ·. 1 : • • 

. 6,. V.oor. elke aansluiting op een 
schakelbord • . ._ . .. . .. _ . 

· 7. Verplaatsing van een toestel: 
a. binnen hetzelfde vertrek· . ·. 
b. in hetzelfde: perceel-naar een 

een antler vertrek ,··. .· ... 
c. naar · een antler perceel .op 

hetzelfde erf . . . : . ~ • ; . . 
d. naar een antler perceel op· een 

antler erf_(alleen v.o.or zo.ov~el: 

1915. 

Per jaar · 
f 2.50 

1.50 

3.-

. :u·_l.-

,; 2.50 

:6,~ 
.,,--·1;-

3_.,...: 
: fn· eens 
·f. 2.50 

.6.-. 

,. 7.50 

ONDERWERP .. 
. ·I V erg.oe- · 

. '•,_,.' ' 

.. het tweed~ e~ v.olgende' toe
stellen betreft) • ; . ; -~ . .: • 

Vervanging van een wan_d
d.o.or een tafeltoestel, of. .ornge
~eerd, w9rdt als-eene verplaat
·sing van ·een· toestel binnen 

,_. hetzelfde vertrek aangemerkt,· 
intlien de vervanging niet ge
paard gaat met verplaatsing 
van het t.oestel naar-een antler 
vertrek of naar een antler 
perceel; Is .dit we! het geval, 
dan is verscbuldigd het be
drag, .,.zoueven gen.oemd· in_ 
punt b, c of d. . · 

· 8. Verplaatsing van eene' extra
scbel: · 

. a. binnen hetv.elfde .. vertrek • . 
b. in hetzelfde perceel naar een 

antler vertrek . ·• : . . . . 
c. naar een 'antler perceel op 

. betzelfde .. erf. . . . . , ; . 
. d. ·Aaar e!)n a\l'der perceel op een 

antler erf ·, . , • . . . • . 
. 9. Werkza'ambed~n aan den aan-

leg,: . . · .. 

I ding .. 

In eenl· 
f 10.'-

1.50 

2.50 

3.50 

.5.-

a. wiigens verhuizing·(.overbren-
. ging van bet ho.ofdtoestel naar . 

een antler perceel op een an-. 
·tler · ei:f) . • . . . . . • . . 

beri~veris vo.or elk toestel of 
elke extra, scheI b.oven het 
h.oofdtoestelc . . . · • . • . . -

12.50 

;,: 4.-
.b. te:nge_r;olge v~n, verb.ouwing 

. of uriaerboud van bet aange
slotefi perceel, ·of .om andere 
rederi_en· .- . . · ;" . : . • • : . . · 

10 .. V.oorziening in gebreken aan. 
geleitlingen. en toestellen, wel
ke niet te ,vijte1'1" zijn. aan ge
brekkige c.onstrliCtie; aan de 
wijze ·van aanbrengen- .of-aan 

· onvoldoend ·onderhoud .. ·, • 

..De kos- · 
tetide prijs 

in· eens. 

· De k.os_
tende -prijs 

.in _eens. 

Op verzoek van· den ge'abonneerde :kumien 
ook ·andere toestellen en inrichtingAn, "diin in 
·het- algemeen . wo_rden verstrekt en· hierv.oren 
v.ijQ_,,_bedQeld, in- gebruik · worden gegeven, en 
ziiiks···tegeri betaling in eens, boven· e:ri. behalve 
·bet :v.olgens v.orenstaand ·tarief-jaarlijks ver
schuldigde, van het verscbil =tusscbeil deli 
kostendeti prijs. van het t.oestel en de inrich• 
ting, in -het -tarief bed.oeld; en· van betgeen in 
gebrtiik wordt gegeven. · 
· - 4. 'Uit de open bare spreekcellen of publfoke 

• telefoonstations · van het- tiet · ·kunn·en · locale 
gespi-ekketi · worden aangevraagd met' de aan
geslotenen van· -bet' net, tegen -vo.oruitbetaling 
-van '' 1-0 cent·, per·. gesprek van· 3 ·minuten- .o·f 
·minder.- · 
,·: ·5; :·,-verahdering· of- uitb·reiding van het'geeii 
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in eenig per_ceel van Rijkswege is aangebracht, 
geschiedt eveneens vap Rijksvrege: 

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

's-Gravenhage, den 3den Sept. 19Hi. 
. WILHELM.IN A. 

De Minister· van Waterslaat, 0. LELY, 
(Uitgeg1 21 Bept. 1915.) 

· · 3 September 1915. BES.LUIT,. houdend.e· beslis
sing dat aan ee!\e vergunning tot .uitbrei
ding eener inrichting krachtens. de Hinder
wet geen ':0orwaarden kunnen· ,vorden 
verbond~n, die de strekking hebben, niet 
om tegemoet te komen aan bezwaren aan 

. de voorgenomen · uitbreidµig verbonden, 
maar om gevoJgen te keeren, 'die onaf
hankelijk van de wtbreidhlg en re~ds voor
dft daartoe was besloten, werdeI\ onder
vo_n:den. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
M. D. ·M. VAN DER HAGEN, te 's-Gravenhage, 
Dlre~teur der · Maatschappij ,,Nutricia" te 
Zegwaart, tegen het' besluit van Burgemeester 
en Wethouders van St.-Oedenrode van 17 De
cember 1914, 'n°: 9, waarbij aan genoemde 
Maatschappij en hare rechtverkrijgenden voor
waardelijk vergunning is verleend tot uitbrei
ding van de zuivelfabriek te St.-Oedenrade 
door plaatsing van een: nieuwen .stoomketel 
van 65. M2 V, 0. in )let p~rceel kad. bekend 
gem .. St.-Oedenrode, Sectie_ G.· n°. 1785; 

. Den · Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18. Augustus 1915, .n,0 • 264; 

Op· d_e voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 1 Sep
_tember 1915, n°. 524 ·H. Afd. Arbeid; 

Overwegende : dat bij bovengemeld besluit 
de vergunning is verleend onder de volgende 
voorwaarden : 

I. Het afvoer- afvalwater · der- fabriek, 
zoowel als het condensatiewater der machines, 
behoort van het fabrieksterrein terstond en 
regelmatig verwijderd te worden door eene 
rioleering te volgen • door of langs de sloot, 
loopende naast de perceelen ter noordzijde 
kad. bekend Sectie G, nos. 1780, 1796, 1560, 
1356,. 290, 291 en 297 en vervolgens langs den 
kortsten weg door het perceel Sectie G .. n°._ 510 
naar de Sluiswiel van de rivier ,,de Dom_rnel" 

door den - daarvoor gelegen · sluisdijk; . kad. 
bekend Sectie G: n°. 330; 

II. Voor deze rioleering moet eene buis
wijdte worden gebezigd· van ten minste 40 a 
45 c.M.; 

III. vVaar de aanwezige sloot e'n de· verder 
gelegen stroom der ,,Dorn'mel" wordt · gekruist, 
moeten de buizen in ijz~r._worden uitgevoerd; 

IV. De aanvang der -. rioleering· behoort te 
worden_· gelegd ten minste · 50 c.M. hooger 
dan de hoogste waterstand waarop op voor
bedoelde rivierwiel te rekenen valt ; 

V. Bij het verrichten· van werken in den 
sluisdijk moet datgene worden aangewend, 
waardoor instorting of uitspoeling ·van den 
dijk door het daarlangs stroomende water 
woi-dt voorkomen ; 

VI. . Burgemeester en Wethouders. behooren 
van den ,aanvang dezer werken terstond in 
kennis te worden gesteld ; 

dat van het bes]uit van Burgemeest<'lr en 
Wethouders. M. D. M. VAN DER HAGEN, te 
's-Gravenhage, Directeur der Maatschappij 
,,Nutricia" te Zegwaart, bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat de voorwaarden 
niet ha(j._den mogen w:orden gesteld omdat zij 
geen verband houden met de vergunning tot 
bet plaatsen van een nieuwen stoomketel in 
de_ zuivelfabriek; dat de voorgeschreven riolee
ring zou moeten worden gelegd door perceelen 
welke aan derden toebehooren en wa·arover de 
Ma~tschappij derhalve niet te beschikk_en heeft 
en werken zouden moeten worden uitgevoerd' 
in den Sluisdijk, waartoe zij niet bevoegd is; 
dat de oorzaak der verontreiniging van de sloot 
langs bet terrein foopende z. i. ·niet.is te zoeken 
in de vervuiling door de afvalproducten van 
de fabriek der Maatschappij, doch doordat 
door den Heer H. DE LEYER, brouwer te 
St.-Oedenrode, in die sloot eigenm.achtig zijn 
gemaakt bruggenhoofden waardoor · de . door
stroomingswijdte daar ter ·p]a·atse tot op 60 a 
80 c.M. is teruggebracht, de )l-it_lo,ozing in de 
rivi~r ,,De Dommel" .ciaardoo~ -· .' zeer- wordt 
belemmerd en de sloot, welke sinds onheugelijke 
jaren ,,vaarsloot" was, thans niet meer als 
zoodanig is te gebruiken ; · . 

Overwegende : dat de door· Burgemeester 
en Wethouders aan de ·vergunning tot uit
breiding der inrichting verbo'nden voorwaarden 
zonder onderscheid de strekking hebben, niet 
om tegemoet te komen ·aan' bezwaren aan .de 
voorgenomen uitbreiding verbonden, maar 
oI)l de nadeelige gevolgen te 'keeren, welke 
onafhankelijk van de uitbreiding • en reec!s 
v66rdat daartoe was besloten, door de vervui-
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_ling,der;sfoot, waarop de inrichtiµg.haa, afval
water bren.gt, werden .ondervonden; '. 

dat de~halve de door Burgemeester· en ·wet
houders aan de vergunning tot uitbreiding 
verbonden voorwaarden dienen te vervallen ; 

. Gezien de· Hinderwct : 
. Hebben goedgevond~n en verstaan : 

met,· handhaving voor het overige van 
bovenvermeld. besluit van. Burgemeester en 
Wethouders van St. Oedenrode, de aan de bij 
dat· besluit. verlee11de vergunning verbonden 
voorwaarden, te doen vervallen, 

met bepaling wijders dat de inrichting zal 
moeten zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen drie maanden na . · de . dagteekening 
van dit besluit. 

Onze Mini§_ter van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast enz. 

(W. ,v. d. B. A) 

3 September 1915. BESCHIKKING van den 
Minister van Landboµw,' Nijverheid en 
Handel tot wijziging vari de beschikking 
van 10 Juli 1915, tot uitvo.erfug van art. 6, 

· 1 ~ 'lid, van de Oorlogsz~eongevallenwet 
1915. 

De Minister van Lari.dbouiv, Nijverheid en 
Handel; 
. Gezien art. 6, eerste lid, van de Oorlogszee

ongevallenwet 1915 en zijne beschikking 
d.d. 10 Juli 1915, afdeeling Nijverheid, n°. 4650, 
betreffende de te stellen zekerheid yoor de 
nakoming der bij de · Oorlogszeeongevallenwet 
1915 aan hen die tot de in die wet bedoelde 

· uitkeeringen gehouden zijn opgelegde verplich
tingen; 

Heeft goedgevonden : 
.. c-te bepalen: 

· A, Aan art. 3, eerste lid, antler I, van boven
bedoelde beschikking wordt de volgende zin 
toegevoegd·: ,, V oor zooveel betreft zeevisschers
:vaartuigen- wordt elk product, dat minder dan 
50,000 -: guld.en bedraagt, vervangen door 
50;000 gulden." . . 
, ,B. Aani.art. 3 van-bovenliedoelde bescbik

·king, wordt een. nieuw -tweedJ lid toegevoegd, 
luidende als volgt : · / · · 

,,2 ... -Als. algemeen pand ka'n, waar het· uit
sluitend b_et~ft schepen bedoeld in art. 10, 
lste lid; ,van de Oorlogszeeongevallenwet 1915, 
warden :volstaad -met de helft, en waar het. uit

, sluitend betreft. schepen · bedoeld in art. 10, 
2de lid, van de• Oorl9g!lzeeongevallenwet 1,915, 
warden volstaan· met_ een -vierde gedeelte van 
de bedragen;- bedoeld in .art.- 3, lste lid, antler I 
en · onder II' van·. bovenbedoelde beschikking. 

! Het algemeen pand zal in_ de gevallen; in dit 
I lid bedoeld, echter iiooit minder dan 100,0_00. 

gulden bedragen." . 
Het oorspronkelijk~- 2de en 3de lid _wordt 

3de en 4de lid .. 
's Gravenhage, 3 September 1915. 

D,e Minister voornoemd, POSTHUMA . 

4 September 1915. MrssrvE van den Mini;ter 
van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken· -aan de Commissarissen der · Ko
ningin in ci.e provincien betreffende pen
sioenbijdragen van gemeente-ambtenaren. 

Het is den Minister van F_inancien gebleken, 
dat 'door tal van· gemeentebesturen lijsten, 
bedoeld in zijne circulaire 'aan Burgemeester en 
Wetho\ici.ers van de verschillende gem~eri.ten 
des rijks d.d. 20 Februari 1914, afdeeling Pen
sioeneri, n°. 1 warden overgelegd, die· niet zijn 
ingevuld volgens. het . model; bedoeld in zijn 
brief aan de Commissaiissen der Koningin d.d. 
16 Februari 1915, afdeeling Pensioenen, n°. 79. 

'Aangezien· de Directeur van het· Peri~ioen
fonds voor de gemeenteambtenaren vobr zijne 
administr~tie de in dat model aangegeven speci
ficatie van de pensioensbijdragen hoog noodig 
heeft,' heb ik de eer U H.E.G. te· verzoeken de 
gemeenteb~sturen er 'met nadruk. op te willen 
wijzen, dat aan de invulling van de betrokken 
lijsten op vorenbedoel<;len voet ·stipt de band 
liehoort te warden gehouden. 

(W. v. d. B. A.) 

6 September 1915. BESLUIT, tot wijziging van 
het bijzonder · ~eglement van politie voor 
de· Drenfsche Hoofdvaart en het Veenhuizer 
kanaal (Norger· en Kolonievaart). S. 386 . 

WIJ WILHELMIN.A, ENZ. 

Op de voordracht van, Onzen Minister .. van 
Waterstaat van 28 Juli 191~, n°. 217, Afdee-
ling Waterstaat; ,;,• .. 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n•. 69) en op het algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende · wer
ken, onder beheer vall' het Rijk, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 
(St-,,atsblaiJ n°. 158) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk hesluit van 16 December 1913 
(Staatsblad' Y1°'. 445) ;' 

Den Raad van St'ate gehoord, advies van 
1·7 Augristu~"1915, 'n°: 32; 

Gezien het nader'-rapport van Onzen voor
noemden , Miiiister · :Van 3 September 1916, 
no. 212, Al'deeling Waterstaat; · · 
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_He,bben"goedgevonden en verstaan··, 
h~t bijzonc!er r\lglement ,an _politic voor de 

·Drentsche Hoofdvaart en bet Veenhi,izer kanaal 
(No_rger- . en Kolonievaart), vastgesteld bij Ko
ninklij!i: besluit van 23 lVI ei 1892 (Staatsblad 
nu, 106) en gewijzigd bij de ;Koninklijke be
slniten van 4 J anuari 1894 (Staatsblad n°. 3), 
15 ,Januari 1896 (8taatsblad n°. 5) en 18 J uni 
1902 (Staatsblad n°. 116), nader te wijzigen 
als volg~-, 

·bet in artikel 2 omtrent den grootst geoor
loofden diepgang bepaalde wordt vervangen 
door bet navolgende: . 
. ,,diepgaug: 

.. ,,op de Drentsche Hoofdvaart: 
·,,a. gedurende de· maai1den Januari, Fe

bruari; Maart, April en Decemb~r; 'l!"oor nlle 
_vaartnigen, 1.41 M. ;· 
· ;,b.· · gedu.rende de .. overige maand.en; voor 

vaartuigen met eene breedte van ten boo,g:~te 
4,85 M., gemeten over de. koppen der zwaar
.q._~nen met inbegrip ;van de lading, ~Al M •. ; 
voor breedere · vaartuigen of voor vaartuigen 
met' breedere lading,· 1.25 M. . . 
.· ,,Op het gedeelte van het kanaal tus,schen 
-de Veenebrug en het noordelijk einde.van den 
_kaaiu'iuur ~66r de.bij die brug gepJaatste berg
loods- kan de diepgang I.SO M. bedragen. 
:. ,,Op de overige kanalen, voor alle vaartui
gen, 1.25 M. ;" 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de. uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
bl~,l geplaatst en in afscbrift aan den Raad 
van State medegedeeld ·zal wp;d(ln. . 
' \i-Gravenhage, d~n · 6den SeJJtemper 1915. 
·, ·:·. · WILHELMINA .. 

De Minister van Waterstaat, · C. LELY. 

(Uitge_q, 25 Sept. 1915.) 

. '{f ~epte~b~r 1915 ... BESLUIT,_ tot regeling van 
"den diens, der Rtikslandbouwproefstations . 
s, 387. 

. WIJ WILHELMINA, E!,Z, 

• Op de voordracbt. van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel ,van_ 24 Juli 
1915, Directie van den Landbouw, --n9 .. _, 18643, 
5de: Afdeeling ; . . 

Overwegende, dat wijziging v_an het Koni;k. 
lijk·besluit van lQ·Mei 1911 (8/aatsblad n°. 124), 
tot regeling van den dienst der E,-ijkslandbou~
proefstations, wenschelijk is ; 

Den Raad van StatEJ gehoord (advies van 
24 Augustus 1915, u0 • 35); 
: ·GelEJt op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister -van 3 September 1~15, 

:,"' . 

Directie ·van den :):,andbouw, ·n,. 2i!i90, 5de. 
Afdeeling; 

Hebben goedge\ionden e~ v.erstaan·: 
te bepalen : · · · · 

I. ALGEMEENE BEPALJNGEN .. 

Art. 1.' · Dh besluit vEc>rstaat door : 
a. Minister, l\finister van Landbomv, Nijver-

heid en Hand~! ; · ·" 
b. Directeur-Generaal; . Di~;•cteur-Gene~aal 

van den Landbom\'. ; · 
c. Proefstation, ·Rijkslandbouwproefatation. 
2: In cie gemeenten Groningen, Hoorn, 

TVageningen, Maaslricht en·. Go~s zijn proef
·stations geve~tigd.-

II .. VAN DE INDEELING EN BESTEM-
1\IING DER. PRORFSTATIO~S. 

3. De proefatations ~orden onderscbeiden in: 
a. Proefstations voor landbouwkuncJig onder-

_zoek; _ . _ ; _ 
. /;. Proefstations . voor contrcle-onderzoek. 
· 1-. ·Proefstat-ions v~o.r landbonwknndig on

derzoek. Z\in die gevestigd in . de gemeenten 
Groningen en. Hoorn. 

Het proefstation te Groningen is · bestemd 
·voor bet verrichten ;an onderzoekingen en het 
leiden en uitvoeren van proefnemingen -op ,J:iet 
gebied van de~ akker- en weidebouw, 

Het- proefstation· te Ho.orn is bestemd ~oor 
het verrichte:n van onderzoekingen en het leiden 
en -uitvoeren van proefnemingen op het gebied 
van de zuivelbereiding. en de veei-oeding. 

5. Proefstations voor controle-o~derzoek zijn 
die gevestigd in de gemeenten TV ageningen, 
Maastricht en Goes. · 
. Een der proefstations te TV ageningen is be

stemd :voor het onderzoek van zaden. 
· Het tweede der proefstations-te TVageninge1t 

.is bestemd voor het onderzoek van veevoeder.: 

. middelen. 
Het · proefstation te Maastricht· is· bestenid 

voor Ii.et onderzoek van meststoffen. 
· Het proefstation te· Goes is bestei:nd voor net 

onderzoek van landbouwprod.ucten en hrilp
middelen voor den landbou1V van verscbillenden 
.aard. . . 

6 · Aan· de proefstations vciot· ''contr6le
onderzoek worden· tev'ens :die 6nderz6ekingen 
.verricht, welke n:oodig en· · dienstig . zijn · voor. 
eene richtige ver.vtillini{van de taak, welke aan 
deze stations is opgedragen.' 

·7. De proefstations, ·verfiqht~ii- :voorts · a:lle 
werkzaamheden · •hun door' ·onzen · Minister 
.of door· 'den . Dii'ecteudieneraal·•'opgedragen. 
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III. VAN DE PROEFSTATIONS VOOR 
LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEIC 

1. VAN HET BEHEER EN HET PERSO:NEEL. 

8. De proefstations voor landbouwkundig 
onderzoek worden verdeeld in afdeelingen. 

9. · .Aan het 'hoofd van elke afdeeling .~taat 
een directeur. 

10: De· di.recteuren der afdeelingen vormen 
samen een raad van bestuur, die met 'de alge
meene. leiding van het proefstation is .bebst. 

11. Een der directeuren·treedt vom: den tijd 
v~n ·'Mn dienstifaar als voorzitter van· den i'aad 
van: bestuur van het proefstation op: · ·'" ' 

De voorzitter van den raad van bestuur1 

onderte~kent alle · van dien raad uitgaande 
bescheide~ en · vertegenwoordigt het proef-
station naar buiten.. ' 

Zijne aftredihg en vervanging geschiedt 
volgens een door den Minister vast te stellen 
rooster. 

12. De voorzitter van den raad van bestuur 
belegt ten minste. viermaal in het jaar en verder 
zoo dikwijls hij di t noodig oordeelt, of een cler 
direct-euren clit schriftelijk aanvraagt, eene 
vergadering van cen raad van bestuur. 

In het laatste geval belegt hij de vcrgadering 
binnen veertien dagen na ontvangst van de 
aanvrage. 

13. Alie besluiten worclen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen genomen. 

Bij staking van stemmen over zaken wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpe11 ; bij 
staking van stemmen over personen beslist 
het lot. · · '" 

14. Het huishoudelijk reglement en- het 
reglement van orde · worden door den raad van 
bestuur vastgesteld en aan_ de goedkeuring van 
Onzen :Minister onderworpen. 

15. Het geldelijk en administratief ,beheer 
bei;-ust bij den voorzitter van den raad· van 
bestuur van het p~oefstation, die daari~ wordt 
bijgestaan. do~r een ambtenaar van ad~inis-
tr31ti_e. , 

Alie .bestellingen geschieden door of namens 
den voorzitter· van· den raad van bestuur' vari 
het proefsta_ti_on. . · 

Hij draagt _daarbij .zorg,: dat de voor iedere 
afdeeling._ ·toegestane_ kredieten niet worden 
overschreden,, _doch , blijft. buite~ beoordeeling 
van de -do~~ · de directeuren. der ~fdeelingen 
ge_vraagde aarikoopen . of bestellingen. 

.16. ])~ ,.dir~cteuren worden door Ons be
noemd, geschor~t, en ·ontslagen. 

Omtrent de ben~eming en het ontslag der 

directeuren wordt ·de in artikel 22 bedoelde 
commissie van advies gehoord. · 

17. De ambteiiareri bij de proefstations 
worden ·door Ons benoemd, ges.chors_t en· ont-. 
slagen. 

Omtrent de benoeming en het. ontslag · dei: 
vaste ambtenaren rwordt de in artikel 22 .be- · 
doelde commissie van advies gehoord. 

18. De_ beambten en vaste bedienden bij de 
proefstations worden, op voo_rdracht der betrok
ken directeuren, door Onzen Minister benoemd, 
geschorst en ontslagen. . ._ 

19. De tijdelijke bedienden bij de proef
stations worden, ·na machtiging ~an Onzen 
Mini~ter, op voordracht der betrokken direc
t~uren door cl~n voorzitter van den -raad van 
bestuur van het proefstation benoemd; _ge
schorst en ontslagen. 

20. De directeuren, ambtenaren en beamb
ten bekleeden geen antler ambt en oefenen geen: 
beroep uit zonder toestem!lling van Onzen 
Minister. 

21. ·De instructien van de directeuren, amb, 
tenaren en beambten worden vastgesteld ·door 
Onzen Minister. 
. De instructien vari de bedienden worden 
vastgesteld door den. raad van bestuur en aan 
de goedkeuring van Onzen Minister o_nder
worpen. 

2 .. VAN DE COMMISSIE VAN ADVIE_S. 

22. In de zorg voor eene richtige vervulliiig 
-.van de taak der proefstations voor landbouw
kundig onderzoek wordt Onze Minister bijge: 
staan door eene commissie van advies van ten 
:minste twaalf leden, die door Ons worden 
benoemd, geschorst en ontslagen en uit· wier 
midden door Ons een voorzitter wordt aan, 
gewezen. 

23. Orn de twee jaren· treedt een dercle der 
· 1ederi af, v~lgens een door Onzen Minister vast 
te stellen rooster. 

24. Dieter v'ervulling van eene tusschentijds 
·opengevallen. pl(Lats is benoemd; treedt af op 
het tijdstip; waarop degene, in wiens plaats hij 
is benoemd, zou moeten aftreden. 

25. ·De commissie ·verdeelt zich in twee sub, 
commissien. 
· · De eene sub-coinmissie w:ijdt hare aandacht 
aan den gang· van zaken aan het proefstation 
te Groningen, de tweede aan dien aan het 
proefstation te Hoorn. 

26. De voorzitter der commissie is tevens 
voorzitter der sub-commissien . 
. . "Hij k_an zich Ill dez~ laatste functie ·doeii 
vervangen door een door hem in overleg· met 
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de betrokkeii sub-commissie uit haar midden 
aangeweien onder-voorzitter. 

27. Aan de commissie wordt een secretaris 
toegevoegd, die door Ons, nadat de commissie 
in de gelegenheid is gesteld eene aanbeveling 
van twee personen in te die~n, wordt benoemd, / 
geschorst en ontslagen. 1 I 

De secretaris der commissie is tevens secre- ' 
taris van de sub-conimissien. 

Hij wordt benoemd voor den tijd van zes 
jaar. 

·2s. De secretaris geniet vergoeding voor 
bureaukosten tot een bedrag, te bepalen door 
Onzen Minister, de commissie gehoord. 

29. De instructie van den secretaris wordt 
door de commissie vastgesteld en aan Onzen 
Minister meegedeeld. 

30. De voorzitter belegt eene vergadering 
van de comil_lissie of van de sub-commissien 
zoo dikwijls hij het noodig oordeelt ot' ten 
minste twee leden het schriftelijk aanvragen. 

In het laatste geval belegt hij de vergadering 
binnen veertien dagen na de aanvrage. · 

31. De Directeur-Generaal ontvangt mede
deeling van de plaats waar en het tijdstip, 
waarop de_ vergaderingen der commissie of 
van hare sub-commissien worden gehouden 
met opgave van de te behandelen onderwerpen. 

Hij is bevoegd die vergaderingen bij te 
wonen. 

32. De artikelen 13 en 14 zijn op de com
missie· van toepassing. 

33. De sub-commissien houden zich door 
bezoek op de hoogte van den gang der zaken aan 
het betreffende proefstation. 

34. De commissie dient Onzen Minister van 
bericht en raad omtrent : 

a. de ontwerp-begrooting van de uitgaven 
voor den dienst der proefstations ·; 

b. de voorstellen betreffende onderzoekingen 
en proefnemingen, bedoeld in artikel 43 ; 

c. alle andere door Onzen Minister in hare 
handen gestelde aangelegenheden. 

35. De commissie doet aan Onzen Minister 
de voorstellen en mededeelingen, welke zij 
in het belang der proefstations voor landbouw
kundig onderzoek wenschelijk oordeelt. 

36. De leden en cle secretaris der commissie 
hebben te allen tijde toegang tot de proef-
stations te Gr01iingen en Hoorn. · 

37. De leden der commissie zijn bevoegd 
~ich door het persorieel bij de in het vorige 
artikel genoemde proefstations te doen voor-
lichten. . 

38. De commissie ·ontvangt mededeeling 
van alle, do9r Onzen :Minister en den Directeur-

Generaal genomen beslissingen, wa·arva:ri. · de 
kennis geacht kan worden van belang te zijn 
voor de uitoefening van hare taak. 

3. VAN DE WERKZAAMHEDEN. 

39. Jaarlijks in de maand Februari_ wordt 
door elke sub-commissie der c6mmissie van 
advies eene _vergadering gehouden met den 
raad van bestuur van het betreffende proef
station. 

De voorzitter der sub-commissie is voorzitter 
dezer vergadering. 

40. In deze vergadering wordan de plannen 
voor de onderzoekingen en proefnemingen, die 
in het volgende jaar zullen worden uitgevoerd, 

\ter'tafel·gebracht en de vraagpunten besproken, 
welke ten minste zes weken te vo~en schrittelijk 
zijn ingezonden en geplaatst op de lijst der te 
behandelen onderwerpen. · · 

Later ingekomen vraagpunten kunnen, indien 
de vergadering zulks wenschelijk acht, eveneens 
een ond, rwerp van bespreking uitmaken. 

41. Vnagpunten kunnen bij den voorzitter 
van den raad van bestuur van het betrokken 
proefstation worden ingezonden door : 

a. de ambtenaren van de proefstations voor 
landbouwkundig onderzoek ; 

b. vereenigingen op landbouw- en zuivel
gebied; 

c. ambtenaren op landbouw- en zuivelgebied 
b~j het Rijk, open bare instellingen of vereeni
gingen werkzaam ; 

d. de directeuren en de ambtenaren bij de 
proefst\),tions voor controle-onderzoek werk
zaam; 

e. practische landbouwers en zuivelbereiders. 
42. De inzenders van vraagptinten kunnen 

door den voorzitter der betrokken sub-com
missie worden uitgenoodigd tot toelichting 
van de door hen ingezonden vraagpunteri in 
de vergadering, bedoeld in artikel 39. 

43. Na kennisneming van b'et behandelde 
op de vergadering, bedoeld in artikel ·39,, welke 
geheel het karakter eener bespreking moet 
dragen, wordt door de betrokken ··dl.recteuren 
der afdeelingen het werkplan v6orhet volgende 
jaar opgemaakt, dat vergezeld van ·eerie raming 
van kosten door den vo6rzitter · vii'.'n den raad 
van bestuur van het proefstation· ·vo(ir het 
einde der maand Maart bij de commissie' van 
advies wordt ingezonden. . . 

De werkplanrien dfenen vergeze_ld ·te zijn van 
eerie memori~ van toelichting, · alsinede van de 
opmerlringen, welke de direciteti.ren" de:r· afdee
fingen van het betrokken stati61{ meenen te 
moeten maken. 
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44 .. De comm1ss1e zendt de werkplannen 
met.'bijlagen vergezeld van het advies der be- I 
trokken sub-commissie en dat van ha,ar."zelve · 
aan den Directeur-Generaal. 

Hierbij wordt tevens een kort overzicht van 
het behande~de op de in artikel 39 bedoelde 
vergadering overgelegd. 

45. De Directeur-Generaal geeft regelen, 
v~lgens welke de uitkomsten van onderzoe
kingen en proefnemingeri · zullen wordeil open

. 'baar gemaakt. 
· 1,6. Voor· zoover· de onderzoekingen en proef

nemingen geschieden op aanvrage van bijzon, 
dere instellingen of personen, kan daarvoor 
eene voor ieder geval door Onzen Minister vast 
te stellen vergoeding van kosten worden 
geheven. 

De wijze van invordering en verantwoording 
dezer vergoeding van kosten 1wordt geregeld 
door Onzen Minister. 

IV. VAN DE PROEFSTATIONS VOOR ,., . 
CONTROLE:ONDERZOEK. 

1. VAN HET BEHEER EN HET PERSONEEL. 

47.• Aan het hoofd van ieder proefstation 
voor contro!e-onderzoek staat· een· directeur. 

48. De directeur wordt voor' het geldelijk 
en adniin:istratief beheer bijgestaan door ·eell' 
rekenplichtig ambtenaar van· admiilistratie. 

49. Op de . directeuren, de ambtenaren, 
beambten en bedienden zijn toepasselijk de 
artikelen 16, 17, eerste lid, 18 en 20. 

50. De tijdelijke bedienden bij de prcief
stations worden, na machtiging van Onzen 
Minister, door den directeur benoemd,- geschbrst 
en ontslagen. 

51. De instructien van de directeuren, 'amb
tenaren en beambten worden vastgesteld door 
Onzen Minister. · 
,. De· :instructien van de bedienden worden : 
vastge~teld door den directeur en aan de goed
keuring _van Onzen Minister· onderworpen. 

. . . 52. De directeuren vormen een college. 
I 

; ... De.Jeden. van het college. treden ieder op 
zijne. beurt volgens een door

1 
hen op te niaken 

en door' On,zen. Minister vast te stellen rooster 
gedurende, .een. jaar .. als voorzitter van bet 
college op,· . . 

53. De voorzitter belegt ten min~te vier' 
. maal in. het jaar en verder zoo dikwijls bij bet 
noodig ~ordeelt. ·of ,t'Xee le.den bet schriftelijk 
.a~n:vragen, een~ V!')rgader~ng v~n bet college 
-van directeuren.· . . . ·: . 

In' bet laatste gev.i,l J~elegt bij de vergadering 

binnen veertien' dageri ~~: 6nt:vang~il:'ctei-'1aanF 
vrage. ,., __ !·:•, 

De door den Directeur-Gerieraai aangeweien 
ambtenare1?- ·van de pr'oefstatforis voor co:frtirole-' 
onderzoek worden ten m'inste eenmaal per·jaar 
tot bijwoning van de vergadering van het 
college van directeuren uitgenoodigd en bebben · 
in deze vergadering eene ad~seerende sten:r. · 

54. Indien een directeur· verbiiiderd is eene 
vergadering bij te wonen, kan hij voor de be
handeling van eeri of .ineer zakeii worden ver
vangen door een door hem aan te wijzen- amb
tenaar bij het antler zijn · beheer gestelde proef, 
station. 

55. Alle besluiten worden bij volstrekt<'l ineer
derheid van stemmen genbmeri. 

Bij staking van steminen beslist over zaken 
de stem van den voorzitter, over personen 
het lot. 

56. Het huishoudelijk r~gie~ent en het 
reglement van orde warden door het college 
van directeuren vastgesteld eri aan de goed

. keuring van Onzen Minister onderworpen. 
57. Van het tijdstip en de plaats van iedere 

vergadering, de punten van behandeling en 
de genomen besluiten wordt. kell'Ilis: gegeven 
aan den Directeur-Generaal en aah de in arti
kel 22 bedoelde commissie van ad vies .. • 

. 2. VAN DE COMMISSIE -VAN ADVIES. 

58. De commissie van advies, bedcield iri 
artikel 22, dient den Directeur-Gerieraal van 
advies in aangelegenheden de proefstations voor· 
controle-onderzoek betreffenae. . 

59. De voorzitter eh de secretaris dier ciom
missie houden zich door bezoek· op de hoogte 
van den gang der zaken aan deze proefstatimis. 

De voorzitter der ·commissie 'is bevoegd zich 
do'or· het personeel der ;tations te ··doeri voor-
lichten. · 

· De leden der c~mmissie hebben te allen 'tijde 
toegang tot deze · statio~s. 

3. VAN DE WERKZAAMHEDEN, 

60. : De werkzaamheden. van de proef
stat1ons voor co:ritrole-onderzoek · bestaan in : 

a. het op aanvraag onderzoeken van de 
artikelen voor ieder dezer proefstations in 
artikel 5 vermeld ; 

b.· bet opsporen van · vervalscbingen ; 
· c. ·het verricbten van de in de -artikelen 6 

en 7' verm~lde onderzoekingen en werkzaam• 
heden. -

61.· De methoden; ·volgens welke de o:rider
zoekingen bedoeld in artikel 60, antler a, 
gescbieden, warden op voorstel van het college 



van directeuren door den Directeur-Generaal 
vastgesteld en, voor zooveel de "landbouw en 
de handel bij de kennis daarvan belang hebben, 
tijdig .in de St,aatscourant medegedeeld. 

62. Alles, wat verband houdt nie_t de uit
voering van de onderzoekingen en op8poringen, 

• bedoeld in artikel 60, antler a en b, wordt 
geregeld bij een reglement, vast te stellen door 
Onzen Minister, het college van directeuren 
gehoord. 

63. Voor zoover de in artikel 60, onder a, 
bedoelde onderzoekingen geschieden op aan
vrage van bijzondere instellingen ·of personen, 
wordt vergoeding geheven tot een door Onzen 
~inister vast te stellen bedrag. 

De wijze van invordering en verantwoording 
dezer bedragen wordt geregeld door Onzen 
Minister. 

V. VAN HET TOEZICHT. 

64. Het toezicht op de proefstations wordt 
uitgeoefend door den Directeur-Generaal. , 

VI. SLOTBEP ALING. 

65. Met het in werking treden ·van dit 
besluit vervalt het Koninklijk besluit van 
10 Mei 1911 (St,aatsblad n°. 124). _ 

De voorschriften, krachtens dat besluit 
gegeven, blijven van kracht en de commissie 
en het college, overeenkomstig dat besluit 
werkzaam, blijven in functie, totdat zij overeen
komstig de bepalingen van dit besluit door 
andere zijn verva,ngen. · 

Onze Minister_ van· Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit; hetwelk in het -St,aatsbiad zal ·w~rden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State . 
. . ·•s Gravenhage, den 6den September 1915: 

WILHELMINA. 
De Min. van Lanqbouw, Nijverheid _en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 15 Sept. }9115.) 

Ik moge ten deze vep~ijzen, 1,1aar ,,~_ijre 
circ;ulaire d.d. 13 llfaart j.L,, .. Afdeeli,ng I, 
~o. 9847. 

De Minister, van Buite~landsche,Zaken, 
Yo~r den Minister, . _ 

De Secretaris-Generaal, HA¥NEMA-

7 Septe1nber 1915. BESLUl~, petr~ff~nde na,dere 
uitbreiding van den Lands.torµi. S. 388. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ,· ,· , 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 4 September 1910, Kabinet, let-
ter M 114 • · 

Gezien' de we~ van 31 Juli 19115 (Staatsblad 
n•. 345); 

Hebben goedgevonde_n en verstaan: 
1°. Behoudens het bspaalde onder 2°. be_

hooren van l October 1915 af ook tot den 
Landstorm - voor zoover-zij alsdan niet.reeds 
daartoe behooren - de personen, bedoeld in 
art. 1 der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°._ 3~5), die zijn geboren in 1892. 

20. Degenen der_ ·_onder 1°. bedoelde per
sonen, die vrijwilligen ·dienst bij de zeemacht, 
bij het leger_ hier te lande of bij de koloniale 
troepen hebben vervuld en op I October 1915 
niet zijn gevestigd binnen het Rijk, in het 
Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie, 
komen eerst tot den landstorm te behooren·op 
den dag, volgende op dien, waarop zij zich 
aldaar mochten ves_tigen. · 

3°. Bij de inschrijving voor den Laridstorm 
van de onder 1°. _en 2°. bedoelde personen kan 
worden afgeweken van de, bepalingen van het · 
Landstorm-Besluit, .voor zoover dit door On
zen Minister van Oorlog wordt bepaald. 

Onze Minister van Oorlog. is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Siaats
blad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den_ 7den September ,1915. 
WILHEI.MIN A. 

De Minister van Oorlo_q, BosBoOM. 
. (Uif_qe_q. 11 Sept. \915.) 

6 September _1915 .• MISSIVE van den Minister 8 Septernbe~: 1915. MissrvE .van ·den lliinister 
van _Buitenlandsche Zaken aan de Com- van Staat, Minister. van' Binnenlandsche 
missarissen der Kqningin in de provincien Zaken,, aan,: de Gedeput~erde ,Staten der 
betreffende paspoorten. provincien betreffende . :toep_assing· •; van 

·voor zooveel noodig heh :i)r de eer U mede art. 65, 4• lid, Drap.kwet ... :: 
te deelen, _dat .het niet geoorloofd is, dat _een Binnen korten tijd zal door de geme_entebe-
pe_rsoon _twee of meer geldige pa~poorten bezit, sturen moeten-: wor:den oyergegaan .tot· bet 
ook al zijn qie paspoorten voor verschillende geven van uitvoering aan. bet-, :v:oorschrift van 
landen afgeg~ven. . . . . j het tweede gedeelte .. v:a1:1, ar.t .. , 65, . 4•, lid . der 

Verlangt iemand bmnen den geldighe1ds- J?rankwet. . ·· , · .. , ,,,. ,,_-·· .· .,, •.: ... · 
,duur van het oude · een nieuw. pasp_oort,: dan I Aangezien die uitvoering wel!icht-.tot:moeilijk, 
zal steer]s_hE?t:oude moete_n wo:rden ingehoud_en. I hed_en aanleiding kan.gev:en, he.b:-ik,.de:eer .Uw 



'c6llege ''t'e'\,erzoekeri aan de geineentebesturen 
irt U~k Ii~~vin~i~· het volgende te ·hunner 
voorlichting mede te· deelen, 
·. ·volgen~ de· ·aangehaalde wetsbepaling zullen 

moeten· worden ingetrokken de verloven," inder
tijd · verleend zona.er dat met de localiteits
eischen rekening b,ehoefde te worden gehouden, 
indien de'·localiteite~ op 1 Januari 1916 niet 
voldoen aait" · de eischen, krachtens art. 35 
der wet· gesteld, 'voor ioover die eischen golden 
op htlt' ·tijdstpi, waarop het verlof werd ver-
1 eend. · 

Van 9-e thans geldende localiteitseischen, 
li:omen·dus slechts die in aanmerking, die reeds 
golden,·, of met een minder verre strekking 
golden, . op het tijdstip, waarop het verlof 
verle~nd werd ... Aangezien de uiterste termijn, 
waarcip clergelijke verloven verleend konden 
worden, 30 April 1906. was, 'valt dus na· te 
gaan, w_elke der eischen van de Koninklijke 
besluiten v66r dien datum van kracbt ge
worden (dat zijn dus de Koninklijke o\i~luiten 
van 1 April 1905, Staatsblad n°. 120, en 7 Fe
bruari 1906, Staatsblad n°. 22), met de thans 
gela.ende eischen overeenstemmen of . in de 
thans · geldende eischen liggen opgesloten. 
Ve_rgelijkt men nu de bepalingen van die beide 
Koninklijke besluiten met die van het thans 
geldende besluit, qan blijkt dat daarvan voor 
toepassing in aanmerking komen de· volgende 
artikelen, als daarachter is aangegeven : 

A. voor de verloven, waarop het Koninklijk 
besluit van 1905 ·van toepassing is: 
· Art. 10, _ Vloeroppervlakte ten minste 20 M2• 

Art: 11. Gemiddelde boogte, van den vlcier 
tot den onderkant van de daarboven gelegen 
bintlaag of tot het plafond; niet minder" dan 
2:80 M., _met dien verstande, dat de hoogte niet 
minder mag bedragen dan is bepaald ·bij · d,e 
voorschriften, vastgesteld ingevolge art. 1 
of art. 8 der W oningwet. 

Art. 12. , Geheel. 
\· Art. ·13, 1° lid .. · Geheel. 

2° lid'. Indien de localiteit mcer 
dan een briitenwand heeft en een buitenwand 
zich·: aan · de zijde van ·den cipenbar·en weg 

·bevindt; . moet • deze · voldoen aan het· bepaalde 
in bet,-eerste ·Jid. -, 

Art. 14. Glasoppervlakte 1/6 van de vloer-
oppervlakte. ,. . · · 

Art. -15, ::·Bovengedeelte lichtramen beweeg
baar ,,ter oppervlakte· van ten· minste 1/20 

. gedeelte der•, vloeroppervlakte,! met dien ver
stande, · dat door eene opening van gelijke 
grootte, de ,buitenlucbt·; de·· lcicalite'it kan :worden 
binne'ngelateii:- --·1 

Afwijkingen toe_ te staan : . 
Art.· 10. Niet. 
Art. 11. Door den inspecteur. 
Art. 12. Idem. 
A~t. 13. Idem._ 
Art. 14. .Idem.· 
Art. l 5. Niet. 

191'-5 

B. voor de verloven, waarop het Konink
Jijk besluit van 1906 van toepassing is : 

Art. 10. Vloeroppervlakte ten minste 20.M2• 

Art. 11. Geheel, behalve wat de maat van 
2.80 M. betreft, waa.rvoor te le7ie_n 2,65 M. 

Art. 12. Geheel. 
Art. 13, 1 e lid. GeheeL _ 

2° lid. Indien de lo_caliteit :rii:eer 
dan een buitenwand heeft en een buitenwand 
zich· aan de zijde·van den openbaren weg be
vindt, moet deze voldoen aan bet bepaalde 
in bet eerste -lid .. 

Art. 14. Geheel: 
Art. 15. -Een beweegbaar raam _ en een 

beweegbare deur, zich elk bevindend in een 
buitenwand of in eeri van de buitenwanden, 
tenzij voldaan wordt aan den thans geldenden 
eisob. ' · 

Afwijkingen toe te staan : 
Art. 10. Niet. 
Art. 11 Door den inspecteur. 
Art: 12. Idem. 
Art. 13. Idem. 
Art. 14. Idem. 
Art. 15. Idem. 
Het Koninklijk besluit van . 1 . April 1905 

is van toepassing voor de verloveri, vallende 
onder bet imgewijzigde art. 65, waarvoor de 
verzoeken zijn ingediend v66r 1 Januari 1905 
en voor zoover. de verfoven. werderi verleend 
na 4 Mei 1905, orrdat bet Koninklijk besluit 
eerst 5 Mei '1905 van kracht werd. De ver"
loven v66r 5 Mei'l905 verleerid, vallen derhalve 
niet onder bet eischenbesluit. 

Het (ongewijzigde) Koninklijk besluit . van 
7 Februari 1906-is van toepassing voor de ver
loven, vallende onder -het gewijzigde art. 65, 
waarvoor de verzoeken werden- ingediend 
tusscben 1 Januari 1906 (datum ·waarop de 
wijzigingswet van kracht werd) en 1 Maart 
1906 (datum waarop de . termijn voor het 
indienen van verzoeken verliep), doch slechts 
voor zoovetre de ·verloven werden ver!eend na 
10 Februari 1906, omdat het Koninklijk besluit 
op ll Februari 1906 van kracbt werd . 

Voor de hierbedoelde verloven, verleend 
v66r 11 Februari 1906, 'gold bet Koninklijk 
besluit van 1905 niet, doch wordt (beperkt) 
met-1 Januari 1916 e_r voor van toepassing: 
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Er zijn dus vier categoriiin van verloven .te 
onderscheiden : 

1 °. die, waarvoor het-·verzoek is ingediend 
· v66r l Januari 1905 en het verlof verleend is 
v66r 5 Mei 1905. Deze bebben aan geen 
localiteitseiscben te voldoen ; 

2°. die, waarvoor bet verzoek is ingediend 
v66r 1 Januari 1905 en het verlof is verleend 
na 4 Mei 1905. 

Op deze zijn van toepassing de eiscben (be
perkt als boven aangegeven) van het Koninklijk 
besluit van 1 April 1905 (Staatsblad n°. 120) ; 
. 3°. die, waarvoor bet verzoek is ingeiliend 
v66r 1 Januari 1906 en het verlof is verleend 
v66r 11 Februari 1906. Van toepassing zijn 
(l:ieperkt) de eischen van bet Koninklijk be
sluit van 1 April 1905 (Staatsblad n°. 120); 

4°. die, waarvoor het verzoek is ingeiliend 
v66r 1 Januari 1906 en bet verlof werd ver
leend' na 10 Februari 1906. Hierop zijn van 
toepassing (beperkt) de eischen van het Ko
ninklijk besluit van 7 Februari 1906 (Staats
blad n°. 22). 

Ik vertrouw, dat na deze uiteenzetting . de 
toepassing van de bedoelde wetsbepaling geen 
moeilijkheden meer zal opleveren. 

De .Minister van Staat, 
JJ!linister van Binne·nlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

9 September 1915. BESLUIT, houdende weder
openstelling van de gelegenheid tot in
wisseling van de 5-centstukken, geslagen 
overeenkomstig de wet van 31 December 
1906 (Staatsblad n°. 376), S. 389. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Gelet op artikel 12 der wet van 31 O.ctober 
1912 (Staatsblad n°. 324) tot wijziging en aan
vulling van de Muntwet 1901; 

Gezien Onze besluiten van 21 Januari 1914 
(Staatsblad n°. 23) en van 10 December 1914 
(Staatsblad· n° .. 556); 

Op ·de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 18 Augustus 1915, n•. 89, 
Generale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 31 .Augustus 1915, no. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 7 September 1915, 
ri 0

• 107, Generale Thesaurie; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

.palen, als volgt : 
Art. 1. De. in artikel 2 van Ons besluit van 

21 Januari 1914 (Staatsblad n°. 28) gegeven en 
bij Ons besluit van 10 December 1914 (Staatsblad 

n°. 556) tot 1 Juli 1915 verlengde,gelegenbeid 
tot inwisseling,van de 5-centstukken geslagen 
overeenkomstig de wet van 31 December 1906 
(Staatsblad n°, 376) wordt opnieuw.opengesteld 
tot 1 Juli 1916. 

2 .. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag . na dien der dagteekening van 
bet 8taatsblad .en van de Staatscourant, waarin 
het geplaatst is. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in bet Staatsblad en in de Staatscourunt zal 
worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
word,m gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenbage den 9den September 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
(Uitge,q. 17 Sept. 1915.) 

9 September 1915. BESCIIIKKINO van den 
JVIii:iister van Landbouw, Handel en Nij
v'erheid tot vastste!ling van een letter
teeken, dat door zee- en kustvfaschers-

- vaartuigen moet worden gevoerd. 
De Minister van Landbouw, Nijverheid en 

Handel; · 
Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet ;an 

6' Octob_er 1908, Staatsblad 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), betref
fende de registers voor de zee- en kustvisscbers
vaartuigen en het voeren van letterteekens 
en num:mers door de ·kustvisscbersvaartuigen, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 53) ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de. zee- en kustvisschers

vaartuigen tehuis behoorende te Baflo (Gr.), 
moet worden gevoerd het letterteeken B.A.F. 

's Gravenbage, 9 September 19_15:. · · 
Voor ·den JV&ister, . 

De Seoretaris-Generaal, . VERSTEE,O. 

9 September 1915. MISSIVE van: den Minister 
van Financien aan de gemeentebesturen, 
betreffende toepassing van de .Pensioeriwet 
voor de gemeente-ambtenaren. ,: 

Eenige gemeentebesturen hebben: .mij ver
zocht te willen bevorderen, da t, :met foepassing 
van art. 2 A, b, 'der Pensioenwet voor. de 
gemeente-ambtenaren, bij de wet als gemeente- . 
ambtenaren in den zin dier Pensioeinvet worden 
aangemerkt de· secretarissen en- de. beambten 
der Kamers· van Koophandel ·en Fabrieken, 
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de secretarissen. en de verdere . am btenaren en 
beambten der Armenraden en de secretarissen 
der Gezondheidscommissies. Naar aanleiding 
biervan heb ik de eer er Uwe aandacht op te 
vestigen, dat deze· anibt.enaran .- met uit
zondering van de secretarissen dar. Armen
raden - reeds gemeente-am btenaren in be
doelden zin zijn. De secretarissen der Kamers 
van Koophandel en fabrieken worden op grond 
van bet. eerste lid van art. 18 van bet. bij 
Koninklijk besluit van 4 Mei 1896 (Staatsblad 
n°. 76) vastgesteld Algemeen Reglement voor 
die Kamers, door deze benoemd. Dat artikel 
behelst dus eene delegatie van de Kroon op de 
Kamers tot benoemen en ,de benoeming. ge
schiedt derhalve vanwege de Kroon. 

De bea.mbten eener Kamer worden door 
baar benoemd .op1 grond van haar reglement 
van. orde, dat ingevolge art. 21, eerste lid, 
van genoemd Algemeen Reglement, de goed
keuring van den gemeenteraad behoeft: In die 
goedkeuring van bepalingen, betrekldng ·beb
bende op de aanstelling van bearo bten, ligt 
eene delegatie van den gemeenteraad op de 
Kamer to·t benoemen en de benoeming van 
de beambten gescbiedt dus vanwege, den 
gemeenteraad. 

De ambtenaren - met u!tzondering van den 
secretaris - en de beambten der Armenraden 
worden benoemd door de besturen of de dage
lijksche besturen dier colleges, krachtens de 
buishoudelijke reglementen, die volgens art. 52, 
eerste lid, der Armenwet aan de goedkeuring 
van de Kroon worden onderworpen. Ook hier 
is dus eene aanstelling vanwege de 'Kroon. 

De secretariss~n der Gezondheidscommissien 
w;iden krachtens art. 26, eerste lid, der Ge
zondheidswet ·benoemd door den Commissaris 
der · Koningin in de provincie. 

. Aangezien de, genoemde categori~n van 
ambtenaren voorts ingevolge' art. 19, eerste 
lid, van voormeld Algemeen Reglement, respec
tievelijk art. 61, eerste lid, der Armenwet, 
of art: 28, derde lid, der Gezondheidswet uit 

· gemeentelijke inkomsten worden bezoldigd; 
valleri zij .. allen onder· art. 1 A, a, der Pen
sioenwet. voor de gemeente-ambtenaren. 

De .secretai'issen .. de:r Armenraden zijn, om
dat zij krachtens art. 51, eerste. en tw:eede lid, 
der Armenwet, door. de Kroon. benoemd en uit 
's Rijks kas bezoldigd. worden burgerlijke ambc 
tenaren in,· den .. zin der. Bur.gerlijke Pensioen-
we_t . . -[.,, -. 11 

'lk •·heb· de·:eer:•U te .:verzoeken ·bet boven
staande,: met,•het .oog .op .art. 62. der Pen
sioenwet voor : de gemeente-ambtenaren, zoo 

spoedig mogelijk ter kennis te willen brengen 
vin de in Uwe gemeente' fungeerende,gemeente
ambtenaren in den zin di.er wet. 

(W. v. d. B. A.) 

10 September 1915. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het verbod van uitvoer van witte 
kool, pronksnijboonen, van spei·sieboonen en 
Heinrich's Riesenboonen. ·s. 390. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ' 
Overwegende, dat het in het belang van 1en 

Staat noodig is, .den uitvoer van alle soorten 
van snijboonen te verbieden ; 

Gezien de. wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n° .. 344); . 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 7 September 1915, 
Kabinet, Litt. nm; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1915 n°. 20); 

Gezien . het nader rapport van Onze voor
noemde Mlnisters van 9 September HJ15, ·Ka
binet, Litt. K 116 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan :' 
in de eer.ste. alillea van het Eenig Artikel 

van Ons Besluit van 18 Augustus 1915 (Staats-· 
blad n•. 373) zal in plaats van ,,pronksnijboo
nen", word en gelezen : ,.alle soorten van snij
boonen." 

Onze Ministers van Oorlog, van l!'inancien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn; 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met. de 
uitvoering; van dit Besluit, dat in het Staatil
blad zal worden geplaatst en waarvan. afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den !Oden September 1915. 
WILHELMINA . 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van Financien, TREUB, 

De. Minister van Land, 
bouw, Nijverheid en. Handel, PosTHUM:A.. 

( Uitgeg. 14 Sept. 1915.) 

10 September 1915. BESLUIT,. tot V(lrnietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente. 
Harderwijk van 17 Januari 1908, waarbij ten 
aanzien van de openbare lagere school C 
dier gemeente is bepaald, dat'van geineente
wege worden bekostigd de boeken, welke 
bij het oilderwijs gebruikt worden, en niet 
die·welke voor huiswerk worden gebezigd. 

. s. 391. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Staat; Minister van Bim:ien'landsche.-Zaken van 
. 31 ,Juli 1915, 'n°. 3810,_ afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Gezien het · daarbij overgelegd bcsluit van 
den liaad · der genieente Harderwijk van 17 
Januari 1908, waarbij t·en aanzien van de opens 
bare' lagere school C dier gemeente is bepaald, 
dat van gemeentewege worden bekostigd die 
boeken, welke· bij het· onderwijs gebruikt wor
den, en ·niet -die- welke voor huiswerk worden 

. gebezig'd; 
Overweg'ende, dat volgens artikel 46 der wet 

op hetL. 0., de kosten van het openbaar L. 0., 
<inde~ welke kos'ten ingevolge artikel 4 7, letter f 
dier wet, zijn begrepen die van het aanschafferi 
e_n onderhouden der schoolboeken, ten laste 
der gemeente zijn '; 

dat de 'in· voormeld artikel _46 op dezen regel 
vervatte uitzonderingsbepalii:tg geacht moet 
:warden niet meer te omvatten dan de gevallen 
waarin vrijwillig of' krachtens eene bij de in
voering: · der wet ·op het L. ·O. bestaande ver-· 
plichting; van elders in de kosten der school
oehoeften wordt bijgedragen ; · · 

dat bij voormelde wetsartikelen geen oilder
scheid · wordt gemaakt tusschen het gebruik 
van schoolboeken bij het onderwijs in de school, 
en · het · gebruik van die boeken bij het ver-
richten van' nuiswerk ; ' · 

dat initsdien- het voormeld besluit van den 
Raad· der gem:eente Harderwijk van· 17 Januari 
1908, is in strijd met de wet ; 

Gelet op. artikel · 153 der Gemeel\tewet ; 
-· Den· Raad· · van State gehoord ( ad vies van 
24 Augustus· 1915 ·no. 37}; ·· 

Gelet op'·het nader rapport van: Onzen Mi
nister van Staat, Minisier van Binnenlandsche 
Zaken · van 7 ~eptember 1915 n°: 6608, afdee
ling ·Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan :· 
het bovengenoemd besluit van den-Raad der 

gemeente Harderwijk van 17 Januari 1908 te 
vernietigen ,vegens strijd. met de wet. 

Onz£! Mini~ter van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het 8taatsblad ·zal worden geplaatst[ 
en ·waarva'n ·afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Stata. · · 

's-Gravenhage, den 10den: September 1915. · 

WILHELMI~A. 

De·Min. 1.1. _8/aat,.Min .. v. Binnenlandsche Zaken, 
CORT v., D. LINDEN. 

(Ui~geg. 30 Sept. Hllf>.) 

11' September -1915. BisLtrrT; houdeilclEi''verboir 
van uitvoer van zuurkool; · v·an geiouten: 
groente1t, van iJ~droogde snijboonen . en' 'van 
_qedroogde spersieboonen. S. 392.'-' · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

o,·erw~gende, dat het in het ·belang·\-an den 
Staat noodig is, den: uitvoer· van:·gedroogde' 
snijboonen en van gedroogde spersiil"booneil te 

verbieden; 
Gezien de wet vari 3 Augustus· 1914 (Staats:· 

blad no. 344); 
Op de voordracht van Onze Ministers· va;;_: 

Oorlog, van Financien en van Landbou,v, 'Nlj
verheid en Handel van 7 September 1915, 
Kabinet, Litt. W 116 ; 

Den Raad var;i .State gehoord (ad vies van 9 
September 1915, n°. 16)'; 

Gezien het nader rapport van Ouze voor
noemde Ministers van 10 · SeptembEJr· ·Hl16; 
Kabinet, Litt; N117 ; ' . 

Hebben goedgevonden· en verstaan te be
palen :· 0

• 

de eerste alinea van het Eenig Artikel' van 
Ons Besluit van 16 Maart 1915 (Staatsblad 
n°: 156), wordt gelezen als volgt: 

,,De uitvoer ·van zuurkool, van gezouten 
groenten, van gedroogde snijboonen en van 
gedroogde spersieb1>onen is verboden van den 
dag der afkondiging van dit Besluit,'' · 

Onze Ministers van o·orlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn; 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het· Staats
blad zal worden gepiaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State; 

's-Gravenhage; den llden ·September 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, ·TREUB. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
Pos-rHUMA.: 

' (Uitgeg._ ff'Sept;··f915.) 

13 September 1915. · BESLUIT, tot het_.in -~taat 
van beleg verklaren van eenige gemeenten. 
s. 393.. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de· voordracht van den: Raad van :Minis
ters -van 11 September llil.5 ; · ' 
· Gelet op Art: I' van de"'Wet van 23'.M~i 
1899 (Staatsblad·n•.'.-i28)';'• .. ' ' . " 

Gezien Ons Besluit' van 30'Juli'l914, Ji.8 •. 72; 
'Hebben goedgevonderi' ei ve~st!iari : ' -. -

. te bepalen, dat met ingang ·v~n'}3· Se-ptem-
biir 1915, in· staat van bel~g warden verklaard 
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. . de, .. gem~eµte Mill en St. H?.fbert .en de· ge- · 
meente ,Vanroy. 
~--• On~e'Mlnisters van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Jnstitie,· vin .. Bin
nenlandsche Zaken, van Financien., van Water
staat, .. van Landl;>ouw, Nijverheid en Handel, 
eµ yan · Kolonien, zijn, ieder voorzoo~eel hem 
·betreft, bel_ast met' de uitvoering van dit Be
sluit, dat in het. Staatsblad en· in de Staats
_courant _zal worden geplaatst en waa~van af. 
_schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. · 

's-Gravenhage, den 13den l::leptember 1915. 
WILHELMINA. . 

_De tijde/ijk- Voorzitter van den .Raad van Ministers, 
'.. CORT V. D. LINDEN, 

([1if{Jeg. 14 Sept. 1915.) 
. . 

13 September 1915. .BESLUI~,- houdende wijzi~ 
ging van· dat van 29 September 1909 
(Staatsblad n° •. 32~). betr,effend

0

e bet krediet 
voor den accijns op zout, bestemd voor 
vrijdomgenietenden, de·n .vrijdom van _den 
accijns op zout, benoodigd voor de zee
visscherij en den vrijdom van den accijn~ 
op zont, -benoodigd • voot-·'viscbzouterijen 
aan den wal.· S. 394. 

WIJ WILHELMINA, ENZ_ . 
. . Op de ·voordracht van Onzen Minister van 
.Financien van 14 · Augustus· 1915, n°. · 94, 
_Accijnzen; . · 

Ge~ien a~t .. 74 der wet van 27 September 
1892 (Staatsb/ad n.0 • 2:&7); . · 
. . Den, Raad van State gehoord (advies. van 
·24 Augustus 1915,. n". ~3); .. 

Gelet op. bet nade_r rapport van. Onzen voor
noemden Minister van 9 September 1915, no. 37 
Accijnzen; 

Hebbe·n goedgevonden en verstaan te be
palen: . 
Art., 1. '·In artikel 12 van Ons besluit van 

29 September 1909 (Staatsblad n°. 3:l6), wordt 
voor :" ,, benoodigd _voor de zi,evisscherij" ge--. 
lezen : ,,en het ruwe mijnzout ben·oodigd voor 

_de zeevisscherij, ·dit laatste ;echter alleeri, voor 
zoover hef 'niet fijn'er en niet _blanker is. dan 
het hiervoor door Onzen Minister van -Finan
cien vast te stellen standmonster". 
.. -2. _ .T1,1~_s_c!J.en_·:het e\lrste· en .het tweede,_lid 
van artikel 20 van, Ons voormeld besluit wordt 
eeµ, nieuw)id ipgev_oeg4; 'luidende: 

,.Aan garnalenzouters, die hun bedrijf aan 
den wal uitoefenen op den . voet van hoofd
siuk :in van, dit:" besluit, wordt vergund om 
va'n. het dooq1en met .v.riiqom van den accijns 
ingesla_g~n :'out_ telken reize mede te geven 

aan elk vischschip;_ d_at voor he_n ter garnalen
;angst uitgaat, ten hoogste 300 kilogra_m .. '.' . 
_ In bet. .daa:ropvolgend lid wordt voor. ·, 

,,Deze vergunning ..vordt" gelezen : ,, Deze 
vergunningen wo,den" en sub 5, voor ,,ansjo· 
vis": ,.ansjovis of ga~nalen';,_voor ,,de visch;': 
'.'~~ visch of de ~a;,nalen'' e~ voor ,,g~zouten 
1s : ,,gezouten z1Jn .. 

Aan dat · artlkel wordt het nav:olgende toe-
gevoe.gd : . · · · · . . , .. 

·,,De zoutbergplaatsen van vereeniging~n._van 
·visschers, met. rechtspersoonlijkheid die een 
vischafsl~g- hebben en die op .den v~e·t· van 
dit artikel zout. aan vischschepen verlangen af 
te levere~, worden .voor de. toepassing :van dit 
b~sluit ~et .ans~oviszo~terijen ei:i _-garnaleq
'zouterijen gelijk gesteld." ;·. 

3. In artikel 2:J van Ons voormeld besluit 
;ervalt de komma achter· ,,zeezout" en "70rdt 
_voor. : ,, benoodigd vo~r ·:viscbzou terij~n aan de~ 
~al" gelezen: ,.en .;het ruwe mijnzout ben90_
dig.d voor vischzouterijen;; aan den wal,. dit 
_laatste echter alleen voor zoove~ h_et niet fijner 
011 niet blanker is dan het ln artikel 12. vaµ 
dit besluit bedoelde stand monster". 

4. Dit besluit treedt in werking 1 Novem- • 
_ber 1910. · · · 

Onze Minister van Fi?anciel) · is :belast_ m:t 
de uitvoering van dit besluit, _hetwelk in het 
·staatsblad · zal worden geplaatst ·, !Jn waa~van 

. afschrift zal . worden gezonden ~an den Raad 
van State. · · 

is-Gravenhage, den 13de~ Sept~mber 1915. 
. . ' WiLHJfLMi,N A . 

De Ministei· van B'inancien,, 'I'REUB_. 

(Uifgeg. 28-Sept. 1915.) · 

1_3 .S~ptem~er 1915. M:i;ssrvE v~n den 'l\finjster 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aa11 de Commfasaris~en der Koningin in 
_de provinciiin, betreffende opzending van 
cadavers van ·van .hondsdolheid .verdachte 
honden.· 

. De Directeur van 's Rijks Veeartsenijschool 
deelt mede, dat het voorkomt, dat het onder
zoek van de. cadavers van van hondsdolheid 
vei:,dachte honden belemmerd wordt door den 
vergevo:rderden staat van ontbinding, w_aarin 
deze cadavers bij aankomst.·verkeeren en wijst 
er op, dat het ten zeerste aanbeveling ver
dient, zooveel mogelijk zorg te dragen; dat de 
gezonden · cadavers in "frisschen· toestand·:de 
plaats, van :hunne bestemming bereiken, door 
althans _de- ,koppen in· ijs te verpakken en het
:vetv6er als ijlgoed te doen bewerkstelligen. 

.lk heb de eer U H.E.G. te verzoeken den 
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·burgemeesters .in Uwe provincie te verzoeken, 
. met het· bovenstaande rekening te houden .. 

- (W. v. d. B. A.) 

1~ September 1915, BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van· levende geiten en van 
geitenvleesch! S. 395 •. 

WIJ WILHELMINA; ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van. den 

Staat noodig is, den uitvoer van levende geiten 
en vim geitenvleesch te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
olad n°. 344) ; 

Op d~ _vocirdracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 13 September 1915, 
Kabinet, Litt. Z117 ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies· van 
13 September 1911?, n•.· 8); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 September 1915, 
Kabinet, Litt. M119 ; 

Hebben goedgevonden en versfaan te be
palen: 

Eenig a,·tikel .. 
De uitvoer van levende geiten en van geiten

vleesch is verboden van den dag der afkondi-
ging van dit Besluit. . . 

Wij behouden Ons· voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan. 
ontheffing te doen verleenen. 

_O!Jze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw,. Nijverheid. en HandeJ·zijn, 
ieder voor zoo~eel hem betreft, belast met de 
uitvoerlng v~n dit Besluit, dat in het Btaats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's'-Gravenhage, den 15den September 1916. 
. WILHELMINA. 

· IJe Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van li'inancien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uifgeg. 18 Sept. 1916.) 

16 September 1916. BESLUIT, tot vernietiging 
· van het besluit van Burgemeester en Wet

houders van Pernis van 6 November 1914, 
waarbij aan ·F.· VAN LuYK, te Rotterdam, 
vergu·nning is verleend -voor den verkoop 
van sterken drank in het klein. S. 396. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Ministel" van Binnenlandsche Zaken van 
17 Augustus 1916, n•; 9964, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen, .betreffende het be-

·478 
sluit. van Burgerrieester en Wethouders vati 
Pernis va·n 6 November 1914, wiatbij :ian F • 
VAN LUYK, te Rotterdam, vergu~riing is ver
leend voor den verkoop vari sterken drank in 
het klein; · 

Overwegende, dat ingevolge · het bepaal,de 
bij_ artikel ·8, eerste lid, 10,:• der Drankwet 
'(Staatsblad i.904 n °. 235) de· vergun·ning door 
Burgemeester en· Wethouders geweigerd wordt 
·o.a. wanneer door he·t·verleenen der vergunning 
in strijd zou worden gehandeld inet een 'be
sluit, door Ons genomen ingevolge ·artikel 4, 
tweede lid dier wet ; · 

dat ingevolge het bepaalde · bij artik:el 4, 
tweede lid, der Drankwet bij 'Oris· besluit• van 
28_December 1910, n°. 69, het maximum aan-· 

. till der vergunningen ·voor den kleinhandel in 
sterken drank voor de gemeente Pernis is be
·paald op zeven; 

dat toen Burgemeester en Wethouders van 
Pernis bij hun bovenverrheld besluit• aan F. 
v AN LUYK vergunning verleenden, reeds zeven 
door hun College verleende vergunningen van 
kracht waren ; . 

dat de localiteit, waarvoor aan F. VAN LuYK 
vergunning verleend werd, niet behoort tct 
die, waarvoor hem eene vergunning ingevolge 
het bepaalde bij artikel 55, lste lid, der Drank
wet niet kan worden geweigerd ; 

· dat derhalve bovenvermeld besluit van 
Burgemeester _en Wethouders van Pernis is 
genomen in strijd met·. de· wet; · 

Gelet op Rrtikel 163' der Geineentewet; 
Den Raad van State geh?ord, advies · van 

31 Augustus 1915, n°. 39 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Sta~t, Minister ~an Binnenlandsche Zaken 
van 10 September 1915, n°. 11450, afdeeling 
Volksgezondheid en· Arniwezen: ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
voormeld besluit van Burgeinee'ster en Wet-· 

houders van 6 November 1914 tE( vernietigen 
weg~ns strijd 'met de wet. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast met de uitvoering van· dit besluit, het
welk. in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State, medegedeeld zal 
worden. · .. ''..• ·• 

's Gravenhage';' den 16deh Septenib~r 1915. 
.. WILHE~MIN~:•:,:, 

. ', _, IJe Min¥,ter vq,~. Staat, .. 
M inil/ter. .van Bin1f~rilandsche. Zaken, 

CORT V. D, LINDEN. 

(Uitgeg., LOct. 1915.-) 
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16 September 1915. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1grng van het Koninklijk besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad n°: 161), 
waarbij aan het bestuur· der gemeente 
Leiden vergunning is verleend op het land
goed ,,Endegeest", gemeen~ · Oegstgeest, 
een : gesticht voor krankzinnigen op te 
richten. ,S, 397 . 

. WIJ WILHELMINA, E:!j'Z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 10 September 1915, ri0 • 11228, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; 
· Gelet op de wet van 2,7 April 1884 (Staatsblad 

no. 96), !aatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
In artikel 2 van het Koninkl:ijk besluit van 

16 September 1895 (Staatsblad n°. 161), zooals 
dat wordt. gelezen -ingevolge Onze besluiten 
van 2 Juni 1913 (Staatsblad n°. 199) en van 
5 December 1914 (Staatsblad n°. 549), warden 
nader de· volgende wijzigingen gebracht, 

Het eerste lid _van artikel 2 wordt gelezen 
als volgt: 
_ ,,In het. gesticht, bestaande uit vijf pavil
joenen voor mannen; vijf paviljoenen voor 

· vrouwen en de noqdige dienstgebouwen en 
ziekenpaviljoenen, mogen niet meer dan 524 
krankzinnigen, 242 mannen en 282 vrouwen, 
verpleegd warden." 

Aan het slot van artikel 2 wordt een nieuw, 
vierde · lid toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1916, in elk der beide 
paviljoenen voor jeugdige idioten zes patienten 
verpleegd warden boven het bepaalde maximum." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal .warden geplaatst, 

's-Gravenhage, den 16den September 1915. 
. WILHELMINA. 

De Min, van Staat, Min. · van Binnenl. Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 7 Oct. 1915.) 

16 September 1915. BESLUIT, houdende nadere 
'wijziging van het Koninklijk besluit van 
17,. A~gustus 1892 . (Staatsblad no. 212), 
waarbij aan het bestuur van het krankzin
nigengesticht ,;Het St. Elisabeth's Gast-

. huis" ·te Deventer,_ vergunning is verleend 
op het landgoed ,,De Brinkgreve", ge
meente · Deventer, een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 398. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister · v.an Binnenlandsche Zaken, 
van 9 September 1915, n°. 11157, 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 : 
te bepalen, dat aan art. 2 van het Koninklijk 

besluit van 17 Augustus 1892. (Staatsblad 
n°. 212), zooals dat wordt gelezen ingevolge Ons 
besluit van 11 Januari 1913 (Staatsblad n°. 28), 
na het eerste lid een nieuw, tweede lid wordt 
toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Bovendien mogen gedurende het . tijdvak, 
eindigende 31 December 1916, in het gesticht 
twaalf krankzinnigen, 6 mannen en 6 vrouwen, 
warden verpleegd," 
' Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den September 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
. Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D, LINDEN. 
(Uitgeg. 7 Oct. 1915.) 

18 September 1915. BESLUIT, houdende mach
. tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 

en schatkistpr.9rµessen voli:ens de wet. 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laat
stelijk gewijzigd bij die van 15 Juli ]912' 
(Staatsblad n°, 240) en de wet van 5 Decem
ber 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 399. 

20 September 1915. BESLUIT, tot verlenging 
van den termijn, genoemd in artikel 2,. 
eersten volzin, der wet van 7 Juni 1913. 
(Staatsblad n°. 257). S. 400. 

Verlengd met zes maanden. 

22 September 1915, BESLUIT, houdende reor
ganisatie van het krankzinnigengesticht 
,,Huize Padua" te Boekel. S. 401. 

WLT WILHELMINA, ENZ: 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
14 September 1915, n°. 11064, afdeeling Volks-
gezondheid 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: 
· te bepalen : 

Art. 1. Met ingang van 1 Juli 1916' warden 
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ingetrokken de . Koninklijke besluiten . van 
13 October 1885 (Staatsblad n°. 186) en van 
6 .Juli 1892 (Staatsblad n°. 173); 

2. Aan .het bestuur. van Huize Padua wordt 
vergunning verleend vier paviljoenen van Huize 
Padua in te richten tot een gesticht voor krank
zinnigen en een paviljoen in te richten tot 
een gesticht voor zwakzinnigen (idioten en 
imbecillen), een en antler overeenkomstig de 
overgelegde teekeningen en daarbij gegeven 
beschrijving. 
. 3. Twee van de overige paviljoenen worden 
gezamenlijk onder de Voorwaarden, behoorende 
bij dit besluit, aangewezen als eene inrichting, 
die niet als krankzinnigengesticht wordt be
_schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 
. Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 

· Wijzigen. ' 
4. In het gesticht voor krankzinnigen, 

zoomede - in dat voor zwakzinnigen, mogen 
slechts · mannen verpleegd worden, in het eerste 
ten getale van niet meer dan 137, in het tweede 
ten getale van niet meer dan 90. 

, Qnze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt -na de voltooiing van elk paviljoen 
het tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van het. getal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgenomeri. 

. 5.. · Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het ·terrein 
van Huize·Padua geen opstallen, tenzij overeen
komstig de teekeningen en beschrijving, ge
noemd in artikel 2, worderi ·opgericht en' mag 
niet aan · derden de beschikking over eenig deel 
van dit terrein _ worden. gegeven. · 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
-van Binnenlandsche Zaken mag in de gebouwen 
van Huize Padua, de rioleering .en verdere in
richtingen op het terrein, zoomede· de afraste
ring van het terrein en in de omheining van de 
tuinen der beide _gestichten geen verandering 
worden aarigebracht, welke tengevolge zoude 
hebben, dat z~i .niet meer geheeI overeimstem
den met de teekeningen.en beschrijving, bedoeld 
in artikel 2. , 

7. · In elk voor. meer ·aan · een . verpleeg\le 
bestemd ·slaapvertrek .der. beide gestichten·, 
bedoeld in artikel 2, wordt op eene· duidelijk 
zichtbare · plaats" het aantal personen aange
geven, waarvoor het bestemd is. 

8. De geneeskundige behandeling der · ver' 
pleegden in Huize Padua wordt opgedragen aan 
ten minste een geneeskundige, die gevestigd 
moet zijn in eene woning op het terrein van 

Huize Padua,. en. daarbuiten geen ,geneeskun
dige praktijk mag uitoefenen." 

9. Aan de inspecteurs. voor het Staatstoe
zicht op krankzinnigen en krankzinnigenge
stichten wordt·ten allen tijde vrije toegang ver
leend tot de dienstgebouwen van Huize Padua. 

10. Een afschrift van dit besluit"_ en van de 
Ministerieele beschikkingen, .bedoeld in de 
artikelen 4, 5 en- 6 val} dit besluit, zoomede 
een copie van de teekeningen en beschrijving, 
bedoeld in artikel .2, -moeten in Huize Padua 
·aanwezig zijn en aan- de insl?ecteurs voor het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzin
riigengestichten en aan den officier van justitie 
ten alien tijde op verlangen ter inzage. voorge
legd worden. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal- worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten September 1915. 
WILHELMINA .. 

De Minister van Staat, 
1Winister van Binnenlandiche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uityey. 12 Oct. 1915.) 

VOORWAARDEN, wadronder 2 pavil: 
joenen van · Huize Padua· yezamenlijk 
worden aanyewezen als eene. in~'icj,;tiny, 
die niet als krankzi'fl,niye,,;,yesticht · wordt 
beschouwd, ook wanneer daiirin meer dan 
2 krankzinniyen worden verpleegd. 

Art. 1. Tot de inrichting wordt ten allen 
tijde vrije toegang verleend aan de inspecteurs 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens het overige personeel, geven 
den inspecteurs de door hen verlangde inlicb
tingen. 

2. • Het aantal verpleegden mag niet meer 
bedragen dan een door Orizen Minister van 
Binn~nlandsche Zaken 'te bepalen getal. · · · · 

3. Het bestuur zendt aan den inspectem-:, 
in bet bijzimder met het toezicbt belast; binnen 
24 uur eene s,chriftelijke kennisg1;ving van elke 
·opneming, ontslag of overlijde~ :van_ een ver-
pleegde. . ·. , 
. 4. Het is verbo'den 'den verpleegden .te be
letten zich schriftelijk te wenden tot de-hciofdeh 
der Departementen van· Algemeen Bestuur, 
tot de inspecteurs en _. 'tot den officier van 
justitie. . . . . . 

· 5. Door Onzen Minister van Bi~nenlandsche 
Zaken kunnen nadere voorschriften ,vorden 
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gyge;ven ten aanzien van het bepaalde in de 
artikelen 3 en 4. 

Behoort. bij Kcininklijk besluit vari 22 Sep
tember 1915 (St,aatsblad n°. 401). 

Mij bekend, 
. De Minister van Staat, 

1l1inister van· Binnenl,andsche Zaken, 
·001,tT V; D. LINDEN. 

22 Septembei· 1916. BESLUIT, houdende.intrek· 
kin,q van de tij(lelijke op heffi.ng van het 
verb~d ,van uitvoer van afval van ~•las, 
.geschikt vcior de werkgarensj:)innerijen. 
s. 402. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog,. van Firiancieri en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 21 September 1915, 
Kabinet, Litt. sm; i 

Hebben goedgevonden· en :verstaan : 
In te trekkim de tijdelijke opheffi.ng van het 

verbod vim uitvoer van afval van vlas, geschikt 
voor · de werkgarenspinnerijen toegestaan bij 
Ons besluit van 24 Juni 1915 (Staatsblad 
no. 292). 

Onze _ Ministers "l"an Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid ei:t Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
·ultvoering vari .dit Bes~uit, hetw~lk in het 
Stdatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten September 1915. 
- WILHELMINA; 

De Minister van Ooriog, BosBOOM. 

De ·Minister. van Financiiin, TREUB. 
·ne Min. van Landbomv, Nijvei·heid. en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 23 Sept. 1915.) 

22. September 1915. BESLUIT,-houdende verbod 
· ·van uitvo·er van vlas. S. 403. 

W°rJ WILHELMINA, ENZ. 
-- Overwegende, dat het in i het belang van 
den -Sta,at poodig is, den ·uitroer van vlas te 
verbieden; I . 
· iiEJ~ien_.de wet van 3 'Augustus 1914: (St,aats. 

blad no. 344) ; _ · 
Op de voordrach_t van Onze Ministers van 

Oorlog, van .Firiantiiiln en van Landbouw, Nij
. ve:rheid en Handel van 18 September 1915, 
Kabinet, Litt. IJ121 ; 

Den Raad: van .State gehoord (advies van 
20 September 1915, n°. 19) ; _ 

Gezien het nader· rapport van Onze voor
noemde Ministers van 21 September 1915, 
Kabinet, Litt. U122 ; 

1915. 

Hebben goedgevonden. en . verstaan te 
. bepalen: 

Eenig. artikel. 
De uitvoer van vlas is verboden van den dag 

.der. afkondiging van dit Besliiit . 
. Wij behoµdens Ons voor dit verbod · tijdelijk 

op te heffen of iri _bij7,ondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

01ize Ministers. van Oorlog, van Financien en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder 
voor zooveel hem ·betreft, belast met de uit
voering van dit -Besluit, dat in het St,aatsbl,ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

.'s-Graverihage, den 22sten September 1915. 
WILHELMINA. 

De Minisler van Oorlog, BOSBQOM. 
De Minister van F_inancien, TREUB .. 
De· Min. v. Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA, 
(Uitgeg. 25. Oct. 1915.) 

.22 8ej1tember 1915. BESLUIT, houdende ·verbod 
van uitvoer. van .melk en (llle producten 
van melk, voor zooverre deze niet reeds 
verboden zijn. S •.. 404. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den_ uitvoer "l"an melk en alle. 
producten van· melk, voor zoover die niet 
reeds verboden zijn, te verbieden; 

Gezien. de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
-blad n•. 344); 

Op .de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid. en Handel van 9 September 1915, 
Kabinet, Litt. B117 ; . 

Den Raad van State gehoord, advies van 
·20 September 1915, n°. 20 ;.- - . , 

Gezien het nader rapport van Orize ·voor
noemde ·Ministers van 21 Septe_mbii"r- 1915, 
Kabinet, Litt. V122 ; 

Hebben goedgevonden en .verstaan te be
palen: 

Eenig. Artikel. 
· De uitvoer van nielk .en all~ producten van 

melk, voor zooverre deze niet reeds verboden 
zijn, is verboden van den dag der. afkondiging· 
van dit ·Besluit . 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
-_op._te h~ffen of in bijzondere ·gevallen daarvan 
-ontheffing te dcien verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid. en Handel zijn, 
ieder voor .zooveel hem· betreft, belast met de -
uitvoering van dit ·Besluit, dat in het Btaafs-

:n 
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blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State.

's·Gravenhage; den'22sten September 1915. 
WILHELMlNA. 

De Minister van· Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, TREUB. 

De· J11in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
PoSTllUMA. 

( Uitgeg. 24 Sept. 1915.) 

22 September 1915. -BESLUIT, betreffende tege
moetkoming in reiskosten, enz. aan. tot 
den landstorm behoorende dienstplichtigen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht -van Onzen :Minister van 

Oorlog van 18 September 1915, Afdeeling 
Dienstplicht, N° .. 373 L; 

Hebbeii goedgevonden en verstaan, te be
·palen: 

Aan tot den landstorm behoorende dienst
plichtigen, die in de tegenwoordige bijzondere 
tijdsomstandigheden in werkelijken dienst 
moeten opkomen · of hebben moeten opkomen 
en daartoe hun reis naar de plaats van op
:komst in het· buitenland hebben moeteii aan
vangen, kan naar door Onzen Minister van 
Oorlog te stellen · regelen eeri. tegemoetkoming 
in de kosten van hun reis, voeding en huis
vesting worden toegekend. 

Onze J\Iinister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonderi aan Onze Jl,linisters van 
Binnenlandsche Zaken en Buitenlandsche Za
ken, zoomede aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 22 September 1915. 
WILHELl\UNA. 

De Minister van Oorlog, · : BosB00111. 

24 September 1915. BESLUIT,' houdende bekend
making van den tekst der wet van 28 Jl,laart 
1877 (Staatsblad n°. 35), gewijzigd bij de 
wetten van 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad n°. 63), 
21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157) en 31 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 346), tot wering van 
besmetting door uit zee aankomende 
schepen. S. 405. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van . 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
van Onzen :Minister van Marine van 10 Sep-
tember 1915, n°. 11581, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen en van 22 September 1915, 
afdeeling B n°. 45; 

Gelet op artikel III der wet van 31 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 346) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
·den tekst der wet van_28 Maart 1877 (Staats

blad n°. 35), tot wering van besmetting door uit 
zee aankomende. schepen, zooals deze is gewij
zigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad n°. 63), 21 Juni 
1901 (Staatsblad n°. 157) en 31 Juli 1915 
(Staatsblad n°. 346), overeenkomstig het be
paalde in artikel III v~n laatstgenoemde wet, 
algemeen bekend te. maken .door bijvoeging 
van dien tekst .in zijn_ geheel bij dit besluit. 

Onze . Jl,finisters van Binnenlandsche Zaken 
en van Marine zijn bela_st met de uitvoering 
·van dit besluit, dat in het Staatsblad ia.1 worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten September 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binn_enlandsche Zaken, 

CORT V. -D: LINDEN. 
De Minister van Marine, J. J._ Rru'1B0NNET. 

(Uitgeg. 16 Oct. 1915.) 

TEKST der wet van 28 Maart 1877 (Staats
blad ri.0 • · 35), tot wering van besmetting 
door uit zee aankomende schepen. 

Art. 1. Elk schip, uit zee in eene Neder
landsche haven of op eene Nederlandsche reede 
aankomende of '!la aankomst uit zee daar lig
gende, wordt onderworpen ·a.an een gezond
heid,sonderzoek : 

1 °. wanneer het komt uit landen, landstreken 
o,f plaatsen, die, op het tijdstip van het vertrek 
van het schi'p, door Onzen Ministe~ van Binne n -
laiidsche Zaken zijn besmet verklaard wegens 
eene der _ziekten,- _in of krachtens het volgend 
arti~el aangewezen ; 

2°. wanneer eene zoodanige ziekte tijdens 
de j ongste zeereis voorgekomen is, of aan 

· boord voorkomt .. 
Bij algemeenen maatregel van bestuur kan 

nader worden bepaald,. wanneer een schip, voor 
de toepassing van deze wet, wordt geacht te 
komen uit een land, landstreek of plaats. 

Bij algemeenen maatregel van bestuµr 
kunnen gevallen worden aangewezen, waarin 
schepen, met afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid, niet aan een gezondheidsonder
zoek worden onderworpen. 

2. De ziekten, in het voorgaande artikel 
. bedoeld, zijn : pest, gele _koor.ts. en Aziatische 
cholera. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur kan 
. deze wet ook van toepassing verklaard worden 
. op daarin niet genoemde ziekten; 

Die maatregel is niet langer verbindende dan 
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gedurende een jaar,na zijne afkondiging, tenzij 
hij oinnen dat tijdperk . door de wet bekrach-
tigd zij. . 

3. De gezagvoerder van een schip, dat aan 
ee·n gezondheidsonderzoek moet worden onder
worpen, uit zee eene Nederlandsche haven of 
reede willende aandoen, - zorgt, zoodra hij in 
het gezicht van den wal is, dat zijn schip een 
bij algemeenen maatregel van bestuur te om'. 
schrijven sein voert, totdat het schip tot het 
vrije verkeer is toegelaten· of totdat het het 
gebied val! het Rijk in Europa verlaten heeft, 
en zorgt voorts dat geene gemeenschap" van 
heti schip met den wal of met andere schepen 
plaats hebbe, alvorens het gezondheidsorider
zoek is afgeloopen. 

De gezagvoerder van het loodsvaartuig is 
verplicht; wan'neer hij verneemt, dat eene der 
in of krachtens art. 2 aangrwezen ziekten 
aan boord voorkomt, zorg te dragen, dat de 
bemanning van het loodsvaartuig geene· ge
meenschap met het schip hebbe. Hij mag 
evenwel zijne hulp en die van den loods aan 
het schip niet onthouden. De aan boord ge
nomen loods is verplicht voor de naleving van 
het in de eerste alinea van dit artikel vermelde 
voorschrift te waken, ~voor z·oover dit nog niet 
v66r zijne komst aan boord is nageleefd, en den 
gezagvoerder bekend te maken met de namen 
der landen, landstreken en plaatsen krachtens 
art: l _ besmet verklaard, en met zijne verplich
tingen volgens deze wet. 

De loods, of bij ontstentenis van een loods, 
de gezagvoerder, 'geeft onverwijld aan den 

. burgemeester der plaats, waar het gezondheids
onderzoek zal worden verricht, of ·aan de door 
deze aan te wijzen personen, hetzij door seinen, 

· hetzij schriftelijk, bericht van den gezondheids-
toestand der opvarenden en van de reden, 
waarom het schip het sein, krachtens de eerste 
zinsnede van dit artikel voorgeschreven, voert. 

De gezagvoerder is verplicht met zijn schip 
de ligplaats, hem door of van wege den burge
meester aangewezen, in te nemen, en aldaar te 
:verblijven, totdat hem, in verband met op eene 
an:dere plaats te -nemen maatregelen; bevel tot 
opvaren ·daarheen is verstrekt ; of hem verlof 
tot doorvaren gegeven is, of hij; gebruik ma
kende van de bevoegdheid· hem bij ·artikel 8, 
2de lid, toegekend", weder zee kiest. 

4. Het verbod van gemeenschap met den 
wal of met andere schepen brengt mede, dat 
geen der opvarenden het schip mag verlaten 
en dat niemand zich ·aan boord van het schip 
mag begeven,. met uitzondering van- den loods, 
de ambtenaren van: 'het Staatstoezicht op de 

volksgezondheid, de geneeskundigen met het 
gezondheidsonderzoek en de personen met de 
uitvoering van ingevolge cieze wet te· nemen 
maatregelen_ belast, van de geneeskundigen of 
geestelijken, belast met het · verleenen van 
geneeskundige of geestelijke hulp aan de lijders, 
en van de Rijksambtenaren der belastingen tot 
uitoefening van hunne functi~n, alsmede van 
ambtenaren van justitie en politie, wanneer 
hunne ambtsverrichtingen dit vereischen ; dat 
geene goederen gelost mogen worden en geene 
andere goederen aan boord gebracht mog~n 
worden dan die; welke voor ·het levensouderhoud 
der opvarenden, voor de uitvoering van inge
volge deze wet te nemen maatregelen of voor 
de verpleging der zieken noodig zijn, met bepa
ling dat de personen, met het · overbrengen 
belast, zich ·niet aan boord mogen begeven. 
De kleederen van de personen, die krachten~ 
de vorige zinsnede aan boord worden toege
la ten, worden, zoo noodig, onmiddellijk na het 
verlaten van het schip, op de krachtens artikel 
25 der wet van 4 December 1872 (Staatsbla"~ 
nc. 134) voorgeschreven wijze, ontsmet. 

Zij, die zich in strijd met het verbod vari 
geineenschap aan boord hebben begeveii., 
worderi onder de opvarenden gerekend en zijn 
aan dezelfde bepalingen als deze onderworpen, 
onverminderd de straffen tegen de gepleegde 
overtreding bedreigd. 

5. De gezagvoerder, indien een geneeskundige 
aan boord is, ook deze en de opvarenden zijn 
verplicht de vragen, hun ·door den loods, den 
inspecteur of den met het gezondheidsonder
zoek · belasten geneeskundige gedaan, des
gevraagd ook schriftelijk, nauwkeurig en naar 
waarheid te beantwoorden. Zij bevorderen, 
voorzooverre dat in hun vermogen staat, het 
gezondheidsonderzoek. De gezagvoerder over
handigt zijne gezondheidspassen, zoo hij die 
bezit, aan den inspecteur of deri g·eneeskundige, 
die het gezondheidsonderzoek· verricht. De 
overige scheepspapieren · -werden , desverlangd 
aan den inspecteur of den geneeskundige, die 
het gezondheidsonderzoek verricht, ter inzage 
gegeven. 

6. Onverminderd de verplichting tot aan
gifte krachtens artikel 19 der wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134), geeft de gezag
·voerder op wiens schip, na aarikomst- uit zee 
in eene Nederlandsche haven of op eene Neder
landsche reede liggende, eene der in of krachtens 
artikel 2 aangewezen ziekten: Wl!,argenonien 
wordt, daa:rvan binnen twaalf uren kennis aan 
d·eri burgemeester van die havenplaats of van 
de gemeente·, die het n·aast aan zijne ankerpfaats 

31* 
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ligt, doet zijn schip het krachtens artikel 3 
voorschreven sein voeren, totda t het schip tot 
het vrije verkeer is toegelaten, of totdat het 
het gebied van het Rijk in Europa verlaten 
heeft, en zorgt dat geene gemeenschap met den 
wal en met andere schepen plaats hebbe, alvo
rens het gezondheidsonderzoek is afgeloopen. 

7. Het gezondheidsonderzoek geschiedt door 
den inspecteur, krachtens de Gezondheidswet 
belast met het toezicht op de handhaving der 
wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten of, onder zijn opzicht, door genees
kundigen. daartoe door Ons aangewezen. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen bijzondere voorschriften worden vast
gesteld omtrent het gezondheidsonderzoek van 
passagiersbooten. 

Bij verhindering of ontstentenis van de in 
het eerste lid genoemde personen, wordt in 
spoedeischende gevallen door den burgemeester, 
in artikel 3 of 6 bedoeld, een voorloopig gezond
heidsonderzoek aan een anderen geneeskundige 
·opgedragen. 

8. De gezagvoerder zorgt met al de te zijner 
beschikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de voorschriften, die in of krach
tens deze wet worden gegeven. 

Het s,taat evenwel aan den gezagvoerder vrij, 
weder naar zee te vertrekken, wanneer hij 
zich aan deze voorschriften niet wil onder
werpen. Hij neemt daarbij de hem gegeven 
bevelen in acht. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden de voorwaarden vastgesteld, onder 
welke de gezagvoerder in dat geval passagiers 
.kan ontschepen en lading en poststukken kan 
lossen. 

9 .. Hij, die het gezondheidsonderzoek doet, 
geeft den burgemeester van de gemeente,. waar 
de maatregelen behooren te worden toegepast, 
~c-hriftelijk advies omtrent de in 't l>elang der 
volksgezondheid te nemen maatregelen. De 
burgemeester beslist, behoudens beroep van 
hem, die het gezop.dheidsonderzoek instelde, 
op Onzen Minister van Binnenlandsch.e Zaken, 
welk gevolg aan dit advies zal worden gegeven. 
Zoo noodig, roept hij daarbij · de hulp . der 
maritieme of militaire macht in, 

In. geval van beroep blijft, hangende de 
beslissing van Onzen lVIinister van Binnenland
sche Zakim, het schip buiten gemeenschap_met 
den wal. 

10. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
Worden voorgeschreven de maatregelen,. waar
aan het schip, dat aan een gezondheidsonder
zoek onderworpen is geweest, zijn lading, daar-

onder begrepen postpaketten; en: zijn ·opva
renden worden of kuimen worden 'onderworpen. 

11_. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen tevens voorschriften worden gegeven 
ten aanzien van de periodieke verdelging van 
ratten aan boord van schepen, liggende binnen 
het Rijk in Europa, ook al zijn deze niet aan 
een gezondheidsonderzoek · onderworpen ge
weest. 

12. Bij .of krn.chtens algemeenen maat
regel van bestuur wordt vastg~steld de vorm 
der aan de belanghebbenden af te geven 
verklaringen betreffende de toegepaste maat
regelen. 

13. Bij algeme·enen maatregel van bestuur·: 
worden aangewezen de plaatsen, waar het 
gezondheidsonderzoek w.ordt ingesteld en waar 
de maatregelen, bedoeld in artikel 10, en de 
voorschriften, bedoeld in artikel 11, worden 
toegepast. 

14. Door Ons kan, met afwijking voor 
zoover noodig van het bepaalde bij artikel 7, 
onder nader te stellen voorwaarden, in overleg 
met het bestuur eener gemeente, · worden be
paald, dat het gezondheidsonderzoek,- de 
maatregelen, bedoeld in· artikel 10, en de 
voorschriften, bedoeld in artikel 11_, worden 
toegepast door die ·gemeente. De kosten van 
een en antler worden, volgens door Ons te stellen 
regelen, aan de gemeente vergoed. 

15. De kosten van het gezondheidsonder
zoek en van de dientengevolge genomen maat
regelen komen ten laste van het Rijk. 

16. De burgemeester, de ambtenaren van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid. de 
geneeskundige, die het. gezondheidsonderzo3k 
instelt, benevens het verdere personeel, dat 
belast is met de uitvoering van ingevolge .deze 

· wet te nemen maatregelen, zijn bevoegd, ter 
uitvoering van deze wet, uit zee aankomende 
of aangekomen schepen ten alien tijde te 
betreden, zelfs zonder toestemming van den 
gezagvoerder. 

17. De voorafgaande bepalingen· omtrent 
schepen zijn op oo.rlogschepen, zoowel Neder
landsche als vreemde, , toepasselijk; :met dien 
verstande: 

- 1°. ·dat.hetgeen teU.:·aanzien,van.den·gezag
voerder is voorgeschreven toepasselijk is. op 
den commandeerenden· officier ; · 

2°. dat het gezondheidsonderzoek zich kan 
bepalen tot . eene ,schriftelijke beantwoording 
van vragen door· een der in.artikel 7rof·ingevolge 
artikel 13 aangewezen ambtenaren ·.of- genees
kundigen gedaan. _· . 

Die beai:J.twoording moet dan worden onder: 



. 485_ 24 SEPT.EMBER. 1915 

teekend door,. den ·commandeerenden officier 
en .den· eerstaanwezenden officier, van gezond-
heid aan boord. ,_·.: 

StrafbepaZ.ingen. 

18. Overtreding van een van de .bepalingen 
der artikelen 3; 4, 5, 6, 8, of van de krachtens 
deze wet vastgestelde algemeene maatregelen 
van bestuur wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een jaar.of geldboete van ten 
hoogste f 5000. 

De straf tegen het niet voeren van het sein, 
zooals dat krachtens het eerste lid van artikel 3 
is voorgeschreven, is niet toepasselijk op hem, 
die tijdens het verzuim met de besmetverkla
ring niet bekend was. 

19. De in deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden. beschouwd als overtredingen. 

-Slotbepalingen. 

20. De publicatie van 10 Januari 1805 
van het Staatsbewind der Bataafsche Repu
bliek en de Koninklijke besluiten van 8 Maart 
1817, van 19 November 1819 en van 6 Juli 
en 18 Augustus 1831 zijn ingetrokken. 

21. Onder het woord ,,reede" wordt in deze 
wet verstaan elke ankerplaats voor uit zee 
komende schepen binnen de zeegaten en. op 
de rivieren en stroomen. 

22. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
24 September 1915 (Staatsblad n°. 405). 

Ons bekend, 

De JJi inister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

De 1vlinister van .ivlarine, J. J. RAMBONNET. 

24 Septeinber 1915. B~JSLUI'I, tot vaststelling 
van een reglement van politie · op het 
ankeren op de rivieren bij Dordrecht.'S. 406. 

WrJ. WILHELMINA, --ENZ. 

Op de voordracht vaii Onzen .Minister van 
Waterstaat yan 25 Juni 1915, n°. 238, Afdeeling 
Waterstaat; 

Gezien de·wet van. 28· Februari 1891 (Staats
blad no, 69) ; : ' · 

Den Raad van• State .gehoord,. advies van 
20 Juli 1915, nq; ,3-1 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van ··22. September 1915, n°. 227, 
Afdeeling Wwterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I.· vast te stellen het navolgende · 

REGLE~IENT van politie op .het ankeren 
op de rivier:en __ bij Dordrecht. 

Art. 1. -Dit reglement is van toepassing op 
de rivieren de Beneden-Merwede beneden de 
tweede dwarskrib boven de kerk te Papendrecht, 
de Oude Maas tot het Mallegat en de Dordtsche 
Kil, met uitzondering van: 

1. het riviervak. zich uitstrekkende van 
250 M. boven tot 250 M. beneden de spoorweg
brug te Dordrecht ; 

2. eene strook ter breedte van 25 M. langs 
de aan het Rijk en aan de gemeente Dordrecht 
behoorende kaden. 

2. Het is, tenzij met schriftelijke vergun
ning van een ambtenaar vari den Rijkswater
staat, aan de schippers van vaartuigen of 
andere drijvende voorwerpen verboden daar
mede te meren of voor anker te komen of ge
ankerd of' gemeerd te · liggen buiten de hier
onder beschreven ankerplaatsen, te weten: 

Ankerplaats no. l, langs den rechter oever 
yan de Beneden-1vlerwede, loopende van het. 
verlengde der tweede dwarskr1b boven de kerk 
te Papendrecht tot het verlengde der eerste 
dwarskrib boven het ve~r te Papendrecht en 
rivierwaarts begrensd : 

aan de zuidzijde, door de lijn gaande door de 
zwarte ankerbakens gemerkt 1, geplaatst op 
de SlHkplaat, en . 

aan de zuidwestz,jde, door de lijn gaande 
door de zwarte ankerbakens, eveneens gemerkt 1 
op de -oeverwerken aan den mond van de 
Noord; 
. Anker,plaats n°. 2, langs den linker oever 
van de Oude Maas, loopende van a£ den mond 
der Wollewevershaven tot de lijn, gaande door 
twee zwart en wit geblokte ankerbakens, ge
merkt 2 op de Buiten W alevest -te Dordrecht, en 
rivierwaarts begrensd : 

aan de noordzijde, door de lijn, gaande door 
twee zwart en wit geblokte ankerbakens, 
gemerkt 2. op den rechter oever ;· 

aan de noordwestzijde, door de lijn, getrokken 
.door den lichtopstand op den kop van den dam 
aan de westzijde van den mond van de Noord 
en het zwart en wit geblokte ankerbaken 
gemerkt 2 op het Slobbengors ; 

Ankerplaats n°. 3, langs den rechter oever 
der Dordtsche Kil, loopende van kilometerraai 
CXXIV tot 100 M. boven kilometerraai CXXVI 
en rivierwaarts begrensd door : 

de lijn gaande door twee zwarte ankerbakens 
gemerkt 3, staande ·op den dijk langs den polder 
Trekda.m ter hoogte ongeveer van den water
toren van 's Gra1•endeel en vervolgens door de 
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· lijn, getrokken op 35 lVI. uit de rechter oeverlijn ; I 

Ankerplaats no. 4, langs den rechter oever 
der Dordtsche Kil, loopende van 400 M. beneden 
kilometerraai CXXVI tot 40 M. beneden 
kilometerraai CXXVII en rivierwaarts begrensd 
door: 

. de lijn op 50 lVI. nit de rechter oeverlijn, 
welke lijn op het terrein wordt aangegevcn door 
twee zwarte ankerbakens gemerkt 4, staande 
op den dijk langs den polder Trekdam boven 
het ,,Spu·i'' ; · 

Ankerplaatsen nos. 5, 6 en 7, achtereen ge
legen langs den rechter oever der Dordtsche 
Kil loopende van 200 M. beneden kilometerraai 
CXXVII tot den benedenmond der Dordtsche 
Kil en rivierwaarts begrensd door: 

eene gebroken lijn, liggende gemiddeld op 
ongeveer 100 lVI. uit de linker oeverlijn der 
Dordtsche Kil en, bestaande nit 3 rechte lijnen, 
achtereenvolgens de ankerplaatsen nos. 5, 6 
en 7 begrenzende en elk op het terrein aange
geven door twee zwarte ankerbakens, gemerkt 
achtereenvolgens 5, 6 en 7 en staande respectie-, 
velijk op den Ouden Beerdijk benoorden het 
slnisje in dezen dijk, op den Ouden Beerdijk 
bezuiden het sluisje' in dezen dijk en in. de 
bnitengronden aan den rechter oever der 
Dordtsche Kil tnsschen . de hoekpnntpalen 
CCCLXXII en CCCLXXIV.· 

Wederzijds wordt het einde van elk der 
ankerplaatsen, zooveel mogeltjk, aangegeven 
door borden op den wal. 

De ankerplaatsen zijri op de aangehechte · 
kaart aangeduid. (1) 

De Minister van Waterstaat is bevoegd om, 
na. overleg met het.· gemeentebestuur van· 
Dordrecht, voor een tijdvak, van ten hoogste 
drie maauden, wijziging in de aangewezen anker
plaatsen te brengen. · Hiervan geschiedt m~de
deeling in de Staatscourant. 

In de riviervakken, zich uitstrekkende van 
750 M. tot 250 lVL boven de spoorwegbrng te 
Dordrecht, en van 250 M. tot 880 M. beneden 
die spoorwegbrug, geldt het in dit artikel 
bedoeld verbod niet voor vaartuigen, welke 
na de laatste opening _bij dag v_oor de beweeg
bare-bruggen in genoemde spoorwegbrug komen 
en hunne reis niet kunnen vervolgen ; alsmede 
niet voor vaartnigen, welke gemeerd liggen aan 
boeien, die aan de gemeente Dordrecht toe
behooren. 

3. Het is aan de schippers van vaartuigen 
of andere drijvende voorwerpen verbQden, op 
de in artikel 2 beschreven ankerplaatsen zooda-

(1) Deze !mart wordt hierna niet opgenemen. 

nig geankerd of gemeerd te liggen, dat eer,ig 
deel dier vaartuigen of voorwerpen buiten .de 
grenzen der ankerplaatsen valt. 

De eerstaankomende schippers moeten zoo
veel mogelijk aan de landzijde der. anker
plaatsen_- ligplaats nemen . 

Vaartnigen, met bestemming. naar hooger, 
op de rivier gelegen plaatsen, moeten z_ooveel 
mogelijk in het bov:engedeelte. van ankerplaats 
n°. 1 ligplaats nemen. 

Vaartuigen grooter dan 100 tonnen (100 1VI3. 
inhoud of 100,000 K.G. laadvermogen) moeten 
door den schipper zoodanig geankerd of ge
meerd worden, dat zij bij tijkentering of harden 
wind niet zwaaien. 

Onverminderd het bepaal_de in artikel 9 van . 
. het Algemeen Reglement is de schipper van 
een vaartuig van meer dan 10 tonnen (10 1VI3. 
inhoud of 10,000 K.G. l;adveqnogen), die zijn 
in een dezer ankerplaatsen liggend vaartuig 
verlaat, verplicht zich door een geschikt per
soon te doen vervangen. ' 

4. Het is aan de schippers van vaartuigen, 
geladeri met buskruit, andere ontplofbare 
stoffen, petroleum, benzine (naphta) of ter-. 
pentijnolie verboden, daarmede te ankeren op 
de ankerplaatsen in artikel 2 genoemd. 

5. De schippers en schepelingen zijn ver
plicht, de bevelen te gehoorzamen, die hun 
door de ambtenaren, in artikel 7 genoemd, 
worden gegeven ten aarizien van het leggen en 
verhalen hnnner vaartuigen, in verband met 
het daaromtrent bepaalde in dit reglement. 

6. Dit reglement wordt algemeen verkrijg-
baar gesteld. · 

Elke schipper, die van de in artikel 1 · ge
noemde rivieren en riviergedeelten gebruik 
maakt, moet van een exemplaar van dit regle
ment voorzien zijn en dit, alsmede den meet
brief van zijn vaartuig, desgevorderd vertoonen 
aan de ambtenaren genoemd in artikel 7. 

7. De handhaving van dit reglement is 
opgedragen aan de ambtenaren van den Rijks
waterstaat, aan de ambtenaren der Rijks- en 
gerneentepolitie, aan de havenrneesters der 
gemeente Dordr.echt, aan:de commissarissen der 
overzetveren van Papendrecht en Zwijndrecht 
op Dordrecht v.v., aan de schippers der stoom
vaartuigen varende in die v:eren, en aan de 
Rijksambtenaren, door_ , den Mu:µster van 
Waterstaa.t met eenig ·toezicht of beheer over 
het geheel of over, eeJ].ig_ gedeelte. belast. 

De ambtenaren· en beambten, in het eerste 
lid bedoeld, zijn bevoegd, tot de. handelingen 
in artikel 6 der. wet- .:van. is . Febrnari .. 1891 
(Staatsblad n°. 69) omschreven; de ambtenaren 
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van den Rijkswaterstaat, de havemneesters, 
de commissarissen der overzetveren en de Rijks
ambtenaren, in het slot van het eerste - lid 
bedoeld, zijn bevoegd tot de handelingen in 
artikel 3 der genoemde wet omschreven. 

De opgemaakte processen-verbaal worden
gezonden aan de betrokken ambtenaren van 
het openbaar ministerie bij het kantongerecht 
en in afschrift aan den bettokken hoofdinge
nieur-directeur van den Rijkswaterstaat mede: 
gedeeld. 

8. · Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zooveel daartegeP niej; bij de wet is voor
zien, gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 2, artikel 3, 
eerste, tweede, derde en vierde lid, artikel 4 
en artikel 5 ; 

b. met geldboete van ten hoogstP vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 3, laatste lid ; 

c. met geldboete van ten hoogste vij.f 
twintig gulden, de overtreding van artikel 6, 
tweede lid. 

9. Dit reglement verstaat onder schippers 
hen, die op het vaartuig of over eenig antler 
drijvend voorwerp het gezag uitoefenen of met 
de leiding belast zijn ; 

onder ambtenaren van den Rijkswaterstaat, 
de inspecteurs-generaal, hoofdingenieurs-direc
teuren, hoofdingenieurs, ingenieurs, opzichters 
en adjunct-opzichters van den Rijkswaterstaat, 
zoomede de Rijksbakenmeesters. 

10. Dit reglement kan aangehaald worden 
als ,,Dordtsch Ankerreglement". 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het sub I bedoelde reglement · is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 11 Augustus 1902 (Staatsblad 
no. 166). 
. · Onze Minister voornoemd is lielast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad geplaatst en in.afschrift aan den Raad van 
State mcdegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 24sten September 1915. 
WILHELMINA. 

' De 1vlinister· van Waterstdat, C. LELY. 
(Uitgeg. 11 Nov: 1915.) 

24-September 1915. WET, tot verhooging van 
het ne(Jende hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1914. S. 407. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan· wordt het totaal der 

Ude Afdeeling, alsniede het eindcijfer van 
gerioemd hoofdstuk, verhoogd met / 83,000. 

25 September 1915. • BESLUIT, tot wijziging van 
artikel 9 van het Koninklijk besluit van 
25 Juni 1912 '(Staatsblad n°. 192), waarbij 
algemeene regelen omtrent den bouw en 
de inrichting van schoollokalen voor open
baar lager onderwrjs zijn vastgesteld, en 
van artikel 7 van het Koninklijk besluit 
van 25 Juni 1912 (Staatsblad n°. 193) tot 
vaststelling van de regelen omtrent den 
bouw en de inrichting van schoollokalen, . 
bedoeld in het vijfde lid onder A van 
art. 59 der wet tot regeling van het lager 
·onderwijs. S. 408. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche- Zaken, 
van 17 Augustus 1915, n°. 11809/3, afdeeling
Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
7 September 1915, n°. 21; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 September 1915, 
n°. 13844, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan- te he- · 
palen: 

Art. I. Aan artikel 9; derde lid, van Ons 
besluit van 25 Juni 1912 (Staatsblad no. 192), 
waarbij algemeene regelen omtrent den liouw. 
en de inrichting van schoollokalen voor open
baar lager onderwijs zijn vastgesteld; wordt de 
volgende volzin toegevoegd : ,,Indien baksteen 
wordt gebruikt kan door den districts-school- -
opziener voor die buitenmuren, welke geen 
muren van schoolvertrekken zijn, ontheffing 
wcirden verleend van het voorschrift, dat zij 
als spouwmuren worden opgetrokken". 

Art. IL Aan artikel 7; derde lid; van Ons 
besluit van 25 :Juni 1912 (Staatsblad no; 193) 
tot vaststelling van de regelen omtrent den 
bouw en de inrichting. van schoollokalen, be
doeld in het vijfde lid. onder A van artikel 59 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, · 
wordt de volgende volzin toegevoegd : ;,Indien· 
baksteen wordt gebruikt kan door 'den districts
schoolopziener voor· die bti.itenmliren, welke 
geen muren van schoolvertrekken zijn, onthef
firig worden verleend van het voorschrift, dat · 
zij als spouwmuren worden opgetrokken". 

In artikel 7, vierde lid, ·van Ons laatstver
meld besluit wordt in plaats van ,,die ·onthef
fing" · gelezen : ,,de in het vorige lid bedoelde 
oritheffing" .. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is · 
belast met de uitvoering van dit besluit; het:· 
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst·en 
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w_aarvan afschrift zal worden gezcmden aan den I 
Raad van State. I 

. 's-Grav_enhage, den 25sten September 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staal, 
• Minister van Binnen(and,sche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 9 Oct. 1915.) 

_ 25 September H/15. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Zaandam van 25 Maart 1915 tot benoe
ming van eene onderwijzeres aan eene 
openbare lagere school aldaar. E;,. 409. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, • Minister van •Binnenlandsche Zaken, 
van 16 Augustus 1915, nq. 11984/2, afdeeling· 
Onderwijs, tot v~rnietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Zaandam van 25 Maart 
1915; waarbij A. TIESSEN-GROEN is benoemd 
tot onderwijzeres aan de openbare lagere 
school E aldaar ; 

Overwegende,- dat Burgemeester en Wethou
ders naar aanleiding van de vacature aan 
genoemde school bij schrijven van 9 Februari 
1915 aan den arrondissements-schoolopziener 
hebben doen toekomen het bericht van het 
hoofd der school, de sollicitatiestukken en eene 
naamlijst van de sollicitanten, daarbij de 
aandacht vestigende op een tweetal sollicitanten 
en met betrekking tot de sollicitatie van 
A. TrnssEN-GROEN als hunne zienswijze mede
deelende, dat in den regel de algemeene onder
wijsbelangen zich kanten tegen de benoeming 
van gehuwde onderwijzeressen, en dat zij in 
casu niet aanwezig: achten: een zeer bijzonder 
geval, waarin eene andere meening recht van 
bestaan mocht kunnen hebben; 

dat de arrondissements-schoolopziener bij 
schrijven van 13 Februari 1915 aan Burge
ineester en Wethouders heeft medegedeeld, 
welke sollicttanten naar zijne meening op de 
voordracht behoorden voor te komen en in 
welke volgorde, alsmede dat hij zich met de 
beschouwing van dat College ten aan.zien van 
A. TIESSEN-GROEN vereenigde ; 

dat Burgemeestel- en Wethouders bij schrijven 
van 5 Maart 1915 den arrondissements-school
opziener hebben bericht, dat de meerderheid 
van hun College "bij nadere overweging geen 
voldoende bezwaren had tegen het op de voor
dracht'. plaatsen eener gehuwde onderwijzeres, 
en dat eene voordracht was samengesteld, 
waarop A. TIESSEN-GROEN !),ls n°. 1 voor
kwam; 

. dat de arrondissements0schoolopziener ·bij 
schrijven van 24 Maart 1915 aan Burgemeester 
en Wethouders als zijne meening heeft te 
·kennen gegeven, dat .. het· overleg betrekkelijk 
deze voordracht niet als geeindigd kon worden 
beschouwd; 

dat de gemeenteraad in zijne vergadering 
van 25 Maart 1915 uit de door Burgemeester 
en Wethouders ingediende voordracht A. 
TrnssEN-GROEN tot onderwijzeres aan de 

. openbare lagere school E heeft benoemd ; 
. Overwegende, dat ingevolge · art. 29, achtste 

lid, der wet.tot regeling van het lager onderwijs 
de benoeming van onderwijzers -geschiedt uit 
eene voordracht van minstens drie bevoegden, 
opgemaakt door Burgemeester en Wethouders 
in overleg met den arrondissements-schoolop
ziener na ingewonnen bericht van het hoofd 
der school; 
• dat in het aanhangig geval de schoolopziener 

in kennis is gesteld met de sollicitatiestukken 
en het bericht van het hoofd der school, maar 
niet zijn oordeel is ingewonnen over de voor
dracht, die men voornemens was· te doen ; 

dat derhalve het gevorderd overleg niet heeft 
plaats gehad, en de voordracht geacht moet 
worden in strijd te zijn met· voornoemd art. 29, 
achtste lid, en evenzeer het besluit van den 
gemeenteraad van 25 Maart 1915, dat ·op die 
voordracht is gegrond ; 

Gelet op de artt. 153 en 158 der Gemeente
wet; 

Den Raad van _State gehoord, advies van 
7 September 1915, n°. 38 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 September 1915, 
n°. 13849, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
he_t . besluit van den Raad der · gemeente 

Zaandam van 25 Maart 1915, ·waarbij A. 
TrnssEN-GROEN is benoemd tot onderwijzeres 
aan de openbare lagere school E aldaar; 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 den Raad van State medegedeeld zal 
worden. · 

's-Gravenhage, den 25sten Sej:>t,ember .1915. 

WILHELMINA. 

De Minister vdn Staat, . 
Minister van B_in,nenlan_dsp_he Zaken, 

CORT v. D._ LINDE~--

(Uitgeg .. 9,0ct. 1915.) 
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: 25 September 1915. BESLUIT, houdende beslis
sing dat het ver.strekken van reisgeld aan 

. een armlastig gezin op zich zelf nog geen 
aanleiding tot· toepassing van aro. 40 der 
armenwet geeft. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende dat PrnTER VAN DER WEY 

en zijne echtgenoote · KNIERKE (CORNELIA) 
VAN .WIER op 28 D!)c. 1914 uit de gemeente 
Egmond-Bimien naar de gemeente Leeuwar-
deradeel zijn vertrokken ; · 

dat PIETER VAN DER ,VEY, naar aanleiding 
van eene veroordeeling te Alkmaar wegens 
stroopen met· geweer, ongeveer een week na 
zijne· komst te • Leeuwarderadeel in de straf
gevangenis te Sneek werd opgenomen ; 

dat het.gezin bij aankomst in de gemeente 
Leeuwarderadeel verkeerde in een toestand, 
die ondersteuning noodzakelijk maakte, welke 
door het burgerlijk. armbestuur dier gemeente 
werd verleend ; 

dat B .. en W: van Leeuwarderadeel bij 
missives van 22 en 28 Jan. 1915 aan B. en W. 

- van Egmond-Binnen inlichtingen hebben ver
zocht of het gezin VAN DER WEY in laatstge
noemde gemeente onderstand had gerioten en 
of het van gemeentewege reiskosten had 
genoten wegens vertrek iiit de gemeente ; 

dat door B. en W. van Egmond-Binnen 
hierop werd geantwoord, dat het geziri VAN DER 
WEY bij tusschenpoozen wel eens ondersteu
ning had genoten in eene zeer kleine mate, 
doch dat van geregelde bedeeling geen sprake 
was geweest, terwijl voorts van gemeentewege 
geen reiskosten zijn vers:ihaft ; 

dat· naar aanleiding van mededeelingen van 
de echtgenoote van P. VAN DER WEY, dat zij 
te Egmond-Binnen onderstand had genoten 
door bemiddeling van den armmeester aldaar 
en re.isgeld van de politie had gekregen, B. en W. 
van Leeuwarderadeel op 9 Fehr. -1915 aan 
B. en W. van Egmond-Binnen hebben verzocht 
de ·ondersteuning ,an het gezin VAN DER WEY 
voo'f rekehing · van hunne gemeente te nemen ; 

dat; ,-ermits B. en W·. van Egmond-Binnen 
hiertegen -bezwaren hadden, B . en . W. van 
Leeuwarderadeel · • aan Gedep. , , Staten· van 
Noordholland hun vermoeden hebben ken
baar gemaakt dat .tot de_komst van het gezin 
VAN DER :WEY in hynne .gemeente heeft mede
gewerkt e~nige invloed als bedoeld in art. 40 
der arl!lenwet ; 

0. dat -P: VAN DER WEY zich in Mei 1914 
met zijne vrouw ·en· kh:i.d(?ren in de gemeente 
Egmond-Binnen heeft gevestigd, sinds half 
Augustus 1914 zopder werk is geweest en uit 

dien hoofde tot Kerstmis 1914 geringe. 
ondersteuning heeft genoten van een parti
culier alsmede een· rijksdaalder vanwege den 
burgemeester, terwijl hij voorts heeff getracht 
door stroopen in zijn onderhoud te voorzien, 
ter zake waarvan hij tot 6 weken gevangenis
straf is veroord~eld ; 

dat hij met zijn gezin einde December 1914 
is vertrokken naar de gemeente Leeuwarde
radeel, omdat· zijne vrouw, vermits hare familie 
in Friesland woonde, er op aandroPg, dat' hij 
zjjne straf in Friesland zou uitzitten, en omdat 
hij zelf meende, na het uitzitten der straf; in 
Friesland gemakkelijker werk te zullen kunnen 
vinden dan in N oordholland ; 

dat hij door gebrek aan middelen verhinderd 
was de reis te' ondernemen en dan ook eerst· 
nadat hem- vanwege den burgemeester .en over
eenkomstig diens belofte door den politie-agent 
KRAMER reisgeld was verstrekt, met zijn gezin 
de reis naar de · gemeente _Leeuwarderadeel 
ondernomen heeft ; 

dat _het gezin, in de gemeente Leeuwarde
radeel aangekomen, aanvankelijk door de 
ouders der vrouw is ondersteund, en daarna 
van gemeentewege / 4.10 per. week ondersteu: 
ning genoten heeft tot 27 Fehr. 1915, als 
wanneer P. v AN DER WEY werk heeft ge
kregen; 

dat B. en W. van Leeuwarderadeel zich 
hebben gewend tot Gedep. Staten van Noord
holland met de m_ededeeling, dat moet worden 
vermoed, dat eenige invloed· vanwege den 
burgemeester van Egmond-Binnen heeft mede
gewerkt tot vertrek van den armlastige P. v AN 
DER WEY met zijn gezin naar Leeuwarderadeel, 
en Gedep; Staten van Friesland, door Gedep. 
Staten van Noordholland daarvan .in kennis 
gesteld, als hun gevoelen hebben te kennen 
gegeven, dat dit ,inderdaad heeft plaats gehad 
en de kosten van onder·steuning dus ten laste 
der gemeente Egmond-Binnen behooren te 
worden gebracht ; 

0. dat Ill! moet worden ·beslist: ·ten eerste,
of eenige invloed van den burgemeester van 
Egmond-Binnen heeft medegewerkt_ tot het 
vertrek van• P. VAN DER ,VEY met zijn .gezin 
naar de gemeente Leeuwarderadeel ; ten tweede, 
of . er termen bestaan deswege de gemeente 
Egmond-Binnen met de kosten van ondersteu
•ning te belasten ; 

0. dat de eernte · vraag bevestigend moet_ 
worden beantwoord, omdat P. VAN DER WEY 
de· reis .niet zoµ hebben ondernomen, indien 
hem niet van~ege den burgemeester reisgeld 
ware verstrekt ; 
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dat niettemin de tweede vraag ontkennend 
moet worden bea:ritwoord; omdat de reden 
waarom P. VAN DER WEY met zijn gezin naar 
"Friesland 'wilde vertreklren uitsluitend gelegen 
was in het belang van hem en zijn gezin, met 
het oog op familie-omstandigheden en op de 
kans om werk te krijgen, terwijl dan ook de 
familie aanvankelijk hulp heeft ·verleend en 
de man na het nitzitten van zijn straftijd werk 
heeft gekregen, en men van te voren niet kon 
weten dat in <lien tusschentijd ondersteuning 
-van bet gezin van gemeentewege ook in Fries
land noodzakelijk zou zijn ; 

dat onder deze omstandigheden bet ver
·strekken - van reisgeld niet als ongeoorloofde 
11,fschuiving kan worden aangemerkt en dus 
voor· Ons geene termen bestaan gebruik te 
maken van Onze bevoegdheid om de kosten 
<ler ondersteuning van het gezin VAN DER WEY 
<loor de gemeente Leeuwarderadeel ten laste 
-van de gemeente Egmond-Binnen te brengen ; 

Gezien de armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren dat er geen termen bestaan 
om de kosten van de ondersteuning van 
het gezin VAN DER WEY door de gemeente 
Leeuwarderadeel ten laste ·van de gemeente 
Egmond-Binnen te doen komen. 

(Gem.-stem.) 

27 September -1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van spinaziezaad, van peenzaad 
en van· posteleinzaad. S. 410. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat bet in bet belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van spinazie
zaad, · van peenzaad en van posteleinzaad te 
verbieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°, 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 21 September 1915, 
Kabinet, Litt .. T1•2 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 September 1915, n°. 1) ;· 

Gezien het nader rapport van. Onze voor
noemde Ministers ·van 25 September 1915, 
Kabinet, Litt. S1,24 ·; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
p!l,len: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van spinaziezaad, van peenzaad 

en van posteleinzaad is verboden van den <lag 
der afkondiging van <lit Besluit, 

Wij behouden Qns voor -<lit ·verbod tijdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevallen· daarvari 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog; van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uit'voering van <lit Besluit, dat in bet Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan cien Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten September 1915. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, TREUB. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Ui:geg. 28 Sept. 1915.) 

27 September 1915. BESLll'IT~houdende lntrek
king van de tijdelijke opheffing van bet 
verbod van uitvoer ·van paardepeen en 
van knolrapen. S. 41 L 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorfog, van Financien_ en. van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 25 September 1915, 
Kabinet, Litt. T124 ; 

Hebben ·goedgevonden en verstaan: 
In te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van paardepeen en van 
knolrapen, ori.derscheidenlijk toegestaan bij 
Onze Besluiten van 12 April 19_15 (Staatsblad 
n°. 182) en van 19 Mei (Staatsblad n°. 222). 

Onze Ministers vari Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betren, belast met de 
uitvoering van <lit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten September 1915. 
WILHELMINA. . 

De lYI inister van Oorlog, BOSBO0M. 
De Minister van F'inanciP.n, 1'REUB. 
De Jlfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA, 
(Uitgeg. 28 Sept. 1915.) 

29 September 1915.- BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog betreffende vorderingen 
van legerbehoeften. (l) 

Herhaaldelijk voorgekomen· moeilijkheden 
met de vordering van legerbehoeften van ver' 

-schillenden aard maken het wensche!ijk de 

(1) Ingevolge missive van. den. Minister van 
Oorlog van 29 September 19,15, 1° Afd., n°. 500, 
aan de Commissarissen der Konirigin in de 
pr6vincien zijn de burgemeesters m'et 'deze 
legerorder in kennis gesteld, 



30 S E p· T ·E M B E R. -1915 

aand.acht van de militaire autoriteiten te·ves
tigen op het volgende. 

Moet met toepassing van artikel 32 der Wet 
op de inkwartieringen eenige leverantie gevor
derd worden, dan behoort een aanvraag daartoe 
gezonden te_ worden aan den betrokken burge
rneester, die volgens de artikelen 10 en 11 van 
het Koninklijk Besluit van 10 November 1892 
(Staatsblad n°. 258) .verplicht is onder meer 
den daarvoor . te betalen prijs vast te stellen. 

.In een groot aantal gemeenten kan echter, 
sedert bij Koninklijk Besluit de in artikel 33 
van genoemde Wet bedoelde machtiging is 
verleend, door hen, die daartoe gerechtigd zijn, 
ook krllchtens dit artikel gevorderd worden. 

Hoewel zoodanige vorderingen volgens de 
wet door de militaire autoriteiten rechtstreeks 
tot de imvoners gericht kunnen worden, acht 
ik het wenschelijk dat - zoolang Nede1·land 
niet in den oorlog wordt betrokken - ook 
voor deze vorderingen de tusschenkomst van 
den burgerneester wordt ingeroepen en zulks 
vooral met het oog op de omstandigheid, dat 
deze in den regel beter dan de militaire auto
teit zal weten wie der inwoners het gemakke
lijkst aan de vordering zal kunnen voldobn. 
Weigert de burgemeester in zoodanig geval de 
rnedewerking, waartoe hij overigens niet ver
plicht kan worden, dan wordt uit den aard 

· der zaak rechtstreeks gevorderd. Zo-owel in 
het eene als in· het andere geval wordt echter 
bij eene vordering krachtens artikel 33 de· te 
betalen prijs door de militaire overheid bepaald. 
- Volledigheidshalve wordt er verder op ge· 

wezen, dat de inwoners of de rnilitaire over
heid, die bezwaar hebben tegen door den bur-

• gemeester voor vorderingen krachtens artikel 32 
bepaalde prijzen, dit volgens artikel 10 of 11 
van het aangehaald besluit ter kennis kunnen 
brengen van den Commissaris der Koningin· 
in de betrokken provincie, die alsdan den prijs 
in hooger beroep vaststelt, en dat de inwoners, 
die bezwnren hebben tegen door de militaire 
overheid voor vorderingen krachtens artikel 33 
bepaalde prijzen, deze te mijner kennis kunnen 
brengen, opdat zij op de in artikel 12 van dat 
besluit .voorgeschreven wijze kunnen worden 
o·nderzocht en afgedaan. · 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

30 September 1915.. -BESLUIT, tot aanvulling 
van het Korrinklijk besluit' van 14 Maart 
1911 .(Staatsblad n°.·_ 90), aangevuld bij 
Koninklijk besluit van 18 October 1912 

.(Staaisblad n°. ··320), tot vaststelling van 
voors~hrifte;., voor· het verleenen van eene 

Rijksbijdrage aan gemeentelijke en bij
zondere kweekscholen, bedcield in art. 12, 
derde lid, sub 1°. der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 26 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 219). S. 412. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
12 Augustus 1915, n°. 11542/3, afdeeling On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk voor
komt Ons besluit van 14 Maart 1911 (Staats-· 
blad n°. 90), aangevuld bij Ons besluit van 
18 October 1912 (Staatsblad n°. 320), t~t vast
stelling van voorschriften voor het verleenen 
van eene Rijksbijdrage aan gemeentelijke en 
bijzondere kweekscholen, bed_oeld in art. 12, · 
derde lid, sub 1°. der wet tot regeling van het. 
lager onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst 
is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 
26 Juni 1905 (Staatsblad n°. 219), nader aan 
te vullen_; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1915 n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 September 1915, 
n°. 14252, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in art, 2 van Ons besluit van 14 Maart 1911 

(Staatsblad n°. 90) wordt aan het eerst.e lid 
van het bepaalde onder 8°. de volgende zinsnede 
toegevoegd : 

,,Het bestuur is bevoegd de jongelieden uit 
Nederlandsch-Indie, bedoeld in art. 1 van Ons 
besluit van den 19den Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 335), van dit examen vrij te stellen." 

Onze Minister van' Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aim 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 30sten September 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 23 Oct. 1915.) 

30 September 1915. BESLUIT, houdende wijzi
ging in de Instructie, vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 22 Januati 1904 
(Staatsblad n°. 10) en daarin bedoeld· 

· onder 1 °. S. 413. 

• 
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. WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van . Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine van 24 September 1915, 
Kabinet, Litt. E124 ; en van 25 September 1915 
Bureau S n°. 415 A geheim; 

Gezien de Wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n°. 128); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 Ja
nuari 1904 (St.aatsblad no. 10) ; 

Overwegende dat het noodig is eenige wijzi
gingen aan te brengen in de bij vorenaange-
haald besluit vastgestelde en daarin onder 1 °. 
bedoelde Instructie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, . te be
palen, dat in de ,,Instructie voor de Autoriteit, 
bedoeld in artikel 7 der Wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128), uitoefenende in tijden van 
oorlog- of oorlogsgevaar het militair gezag, in 
eenig gedeelte van het Rijk, gelegen buiten de 
Stellingen en afzonderlijke Forten" de navol-
gende wijzigingen worde~ gebracht: . 

1°. Artikel 2 wordt gelezen, als volgt: 
,,Art. 2. De autoriteiten, die in tijden van 

oorlog of oorlogsgevaar het militair gezag, 
bedoeld in de Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
n°. 128) zullen uitoefenen in gedeelten van het 
grondgebied des Rijks, niet behoorende tot de 
stellingen of afzonderlijke forten, worden, naar 
gelang zulks noodzakelijk wordt geacht, door 
Ons, of van Onzentwege door Onzen Minister 
van Oorlog, aangewezen. 

·,,He_t gebied, waarin door de hiervoren ge
noemde autoriteiten bedoeld militair gezag 
zal worden uitgeoefend, wordt door Ons of 
van Onzentwege door Onzen voornoemden 
Minister aangewezen. 

,,Ook wanneer de in het eerste en ·tweede 
lid bedoelde aanwijzing door Ons is geschied, 
kan daarvan door Onzen voornoemden Mi
nister bij nadere _aanwijzing van Onzentwege 
worden afgeweken." 

2°. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 3. Wanneer in het gebied, alwaar een 

autoriteit, als hedoeld in artikel 2, het militair 
gezag uitoefent, het operatiegebied, dan wel 
het etappengebied van een onderdeel van de 
zee- of landmacht, hetwelk niet onder de bevelen 
van.die autoriteit is gesteld, is gelegen, strekt de 
bevoegdheid van eerstvermelde autoriteit zich 
niet uit over de - voor zooveel noodig van 
Onzentwege door Onzen Minister van Oorlog 
aan te duiden - landstreek, welke het operatie
gebied van. evenbedoeld onderdeel _van de zee
of landmaeht nitrnl].akt, noch over de landstreek, 
die daaraan als etappengebied is toegewezen. 

,,In beide laatstven_nelde landstreken .is --:
vcior zooveel niet door Ons of van On:zentwege 
door Onzen Minister van Oorlog anders wordt 
bepaald -- met de uitoefening van het militair 
gezag belast de commandant van vorenbedoeld 
onderdeel van de zee- of landmacht, zoo deze 
rechtstreeks onder de bevelen van deri Opperbe
velhebber van Land-. en Zeemacht .is gesteld, 
of anders degene zijner ·hoogere Chefs, die in 
bedoelde rechtstreeksche . verhouding tot dien 
Opperbevelhebber staat". 

3°. In artikel 7 wordt voor : ,,Leider der 
Verdediging'' gelezen: ,,Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht". 

4°. In het slot van de voorlaatste alinea 
van artikel 13 worden de wooi:den : 

,,gebied, voor zooveel de hiervoren bedoelde 
troepen, oorlogsvaartuigen en officieren niet
onder de bevelen van eenige andere autoriteit 
zijn of- worden gesteld". 

vervangen door : 
,,gebied; 
,,voor zooveel de hiervoren onder a. en b. 

bedoelde commandanten, troepen, oorlogsvaar
tuigen en officieren niet onder de bevelen van 
eenige andere autoriteit zijn of woraen gesteld." 

5°. In artikel ·17 wordt voor ,,Koninklijk 
besluit van 9 Jamiari 1901 (Staatsblad n°. 23)" 
gelezen: . 

,,Koninklijk besluit van 8 September '1909 
(Staatsblad n°. 305), zooals- dit gewijzigd is 
of worden zal.'.' 
en vervalt voorts de slotzin. 

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 Ministers van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel,. en dat in het- Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 30sten September 1915. 

WILHELMINA. 
f . ' . >' 

De Jllinister van Oorlog, · BosBOOM. 

De Minifter .van Ma,rine,, J,,J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 4· Oct. 1915,) 

2 October 1915. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad. der . gemeente 
Oud-Vroenhoven van 7 Septe_mber 1915, 
strekkende tot benoemin:g van· Q. · :J. H. 
THIJSSEN tot.'weth~ude/. '!:l: 4lf 

·Geschorst tof I° .11,J!;il 1~16:. 

,-. 
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2-Octobu·l9l5, BESLUIT, tot nadere- W1Jz1gmg 
,van het Koninklijk besluit van 28 Juli 1902 
(Staatsblad n°. 160), tot uitvoering:van de 
artikelen 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35 
en 36· der Woningwet. S. 415. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, en 
van Onie Ministers van Justitie en van Finan
cien van 4 Augustus 1915, n°. 9933, afdeeling 
Volksgezondheid en. Armwezen, van 18 Au
gustus 1915, 2de afdeeling A, n°. 571, en van 
23 Augustus 1915, n°. 99, afdeeling Generale 
Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord, adyies van 
14 September 1915 n°. 15 ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor, 
noemde Ministers van 20 September 1915, 
-n°. 11882, afdeeling Volksge~cindheid en Arm
wezen; van 25 September 1915, 2de afdeeling A, 
n°. 568 en van 30 Septembe~ 1915, n°. 106, 
afdeeling Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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), 28 Februari 
1907 (Staatsblad n°. 60), 12 Februari 1_913 
(Staatsblad n°. 52) en- 31 Mei 1915 (Staatsblad 
no: 227), wordt nader gewijzigd als volgt: 

1°. In artikel 19 wordt tusschen het twe~de 
en derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende 
als volgt : 

,,Door Ons kan aan de gemeente een bedrag 
van ten hoogste 0.1 pet. van het voorschot als 
vergoeding voor kosten van toezicht in rekening 
worden gebracht. Zoo noodig kan het bedrag 
van het voorschot daarmede . worden ver
hoogd." 

2°. In artikel 26 wordt de tweede zinsnede 
· van het derde lid gewijzigd als volgt : 

,,De voorzitter kan, zoo dikwijls hij dit in het 
,)Jelang acht van de werkzaamheden van het 
college, door den secretaris of een der andere 
ambtenaren vanchet college, plaatselijk onder
zoek doen instellen. 
• Ar_t, II. Dit besluit tr~edt in werking op 
den'tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant; waarhi 
het ,gepiaatst' is. . 

. Onze· Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Justitie en van Fiilancien zijn belast met~ 
de uitvoering vah :dit besfoit, hetwelk in het 
Staatsbwd en gelijktijdig in de Staatscourant 

geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State gezonden zal worden. 
's-Gravenhage, .den- 2den · October 1915. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De 1Ylinister van Justitie, B. ORT. 
De jyf inister mn Fi'.nancien, TREU13. 

( Uitgeg. 26 Oct. 1915.) 

2 October 1915. BESLUIT, tot toepassing der 
0wet van 2fl April 1884 (Staat-sblad n°. 80.), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 314), tot vaststelling 
van· buitengewone maatregelen tot· afwen
ding vau- eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 416. 

· Wn WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat ·toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk ge
.wijzigd bij de wet· van 9 ·Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 314), tot· vaststelling · van buit1ngewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmette
lijke ziekten en tot weriug harer uitbreiding en 
gevolgen noodzakelijk-is, wegens het voorkomen 
van pest en andere der bedoelde ziekten in 
enkele plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Staat, Minister van Bmnenlandsche Zaken van 
10 Augustus 1915, n°. 10077, afdeeling Volks
gezondheid en Armwezen. en. van Onzen Minister 
-van Financien van 24 Augustus 1915 ri0 • 109, 
afdeeling Invoerreohten ; · 

Gelet op Ons·besluit van 12 September 1914 
(Staatsblad n°. 451); 

Den Raad ·van State gehoord (advies van 
14 September 1915, n°. 4); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken · 
van 25 ~eptember 1915 n°. 11901, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen en van Onzen 
Minister van Financien van 29 September 1915, 
no. 84, Invoerrechten·; 

Hebben· goedgevonden en verstaan :·. 
te bepalen :. ·. 
Art: 1; In-, door- ·en vervoer .van lompen, 

gebruikte.kleedingstukken en ongewasschen lijf
·en beddegoed zijn ,verboden uit• landen of 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnenland
sche Zaken en van Financien aan . te wijzen . 

De aanwijzingen worden telkens teri minste 
een dag v66rdat zij in werking treden, door 
.plaatsing in de Nederland.'3che Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht: 
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Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de 
omstandigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen, of en in hoeverre de 
bagages, door reizigers medegebracht, onder het 
verbod zijn begrepen: De beschikkingen over 
deze onderwerpen worden ook in de Neder
landsche Swat,scourant geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de 
Aziatische cholera of van pest ten doe!, d~n 
gedragen zich Onze genoemde Ministers bij aan
wijzingen betreffende den in- en doorvoer uit 
landen, die toegetreden zijn tot de opl1 Ja
nuari 1912 te Parijs gesloten en bij de wet van 
26 Februari 1914 (Staat,sblad n°. 57) goed
gekeurde•internationale sanitaire overeenkomst, 
·naar de· bepalingen van die overeenkomst. 

3. 'Met het opsporen van de overtredingen 
van de wet van 26 April 1884 (Staat,sblad n°. 80) 
en van dit besluit zijn, beha;lve de ambtenaren 
en beambten, daartoe in artikel 6 dier wet 
aangewezen, mede belast de geneeskundigen, 
die ingevolge het·bepaalde in artikel 7, lste lid, 
der wet van 28 Maart 1877 (Swat,sblad n°. 35), 
tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen, door Ons voor het in artikel 7 
bedoelde gezondheidsonderzoek zijn aangewezen. 

4. · Dit besluit, dat gedurende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad en de Swatscourant, ·waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van -Financien zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staat,sblad en gelijk
tijdig in de Staat,scourant zal warden geplaatst 
en waarvan afschrift zal warden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den October 1915. 
WILHELMINA. 

De Min. van Staat, Min. van Binnenl Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 27 Oct. 1915.) 

2 October 1915. BESLUIT, tot gelijkstelling van 
het door de gemeente Amsterdam geexploi
teerde spoorwegnet, waarop in hoofdzaak 
geen antler vervoer dan personenvervoer 
bi'nne~ eene gemeente plaats · heeft, met 
de spoorwegen waarop geen antler vervoer 
dan personenvervoer binnen eene gemeente 
plaats heeft. S. 417. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 26 Augustus 1915, n°. 262, 
afdeeling Spoorwegen ;· 

Overwegende, dat het gewenscht voorkomt 
den door de gemeente Amsterdam geexploi
teerden spoorweg van het Nassauplein te 
Amsterdam naar Sloterdijk voorloopig gelijk te 
stellen met spoorwegen, waarop geen antler 
vervoer plaats . heeft dan dat van personen 
binnen eene gemeente, evenals reeds bij Ons 
besluit van 14 Augustus 1906 (Staatsblad 
n°. 223) geschied is ten aanzien van het door 
de gemeente Amsterdam geexploiteerde spoor
wegnet in die gemeente ; 

· Gezien artikel 4 der wet van 9 Juli 1900 
(Staat,sblad no. 118) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 September 1915, n°. 35) ; 

Gezien· het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat van 30 September 1915, n°. 219, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en· verstaan : 
onder intrekking van Ons besluit van 14 Au

gustus 1906 (Staat,sblad n°. 223) het door de ge
meente Amsterdam geexploiteerdel spoorwegnet 
tot wederopzeggens toe gelijk te stellen met de 
spoorwegen, waarop geen andervervoer danper
sonenvervoer binnen eene gemeente plaats heeft. 

Oiize Minister van W'aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat,sblad geplaatst en aan den Raad van State 
i'n afschrift medegedeeld zal warden. 

's-Gravenhage, den 2den October 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 20 Oct. 1915.) 

2 October 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van allen honing. S. 418. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het ·in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van allen honing 
te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staat,s
blad no: 344)-;. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 'Nij
verheid en ·Handel van 25 September 1915; 
Kabinet, Litt. V124·;. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1915, n°. 31); . 

Gezien het nad'er rapport van Onie ,roor
noemde Ministers van 1 October 1915, Kabinet, 
Litt. I128 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be'. 
__palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van allen honing-is verboden van 

den dag der afkondiging van dit Besluit. 
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Wij behouden On_s voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing. te doen~ verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft belast me_t de 
uitvoering van dit Besluit dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den October 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOi\1. 
I)e Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 4 Oct. 1915.) 

2 October 1915. ~ESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van cokes. S. 419. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer vari cokes te ver
bieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de . voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid.en Handel van 25 September 1915, 
Kabinet, Litt .. U124 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1915, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 October 1915, Kabinet, 
Litt. K 128 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van cokes is verboden van den 

dag der afkondiging van dit Besluit. 
Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing. te doen verleenen. · 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat ju het S,taats
blad zal worden geplaatst en waarv_an afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den October 1915. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Financien, TRE:UB, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 4 Oct. 1915.) 

2 October 1915. BESCHUKKTNG van den Mi-
nister van Oorlog tot uitvoering van het. 
besluit van 22_ September 1915 betref-. 
fende tegemoetkoming in reiskosten, enz. 
aan tot den landstorm behoorende dienst-
plichtigen. 

§ 1. Aan tot den landstor~ behoorende 
diemtplichtigen, als in het besluit bedoeld, 
wordt desverlangd en naar de regelen, in de 
volgende paragrafen vervat, het voile bedrag· 
dcr reiskosten vergoed. 

§ 2. De vergoeding, in_ de vorige paragraaf 
bedoeld, wordt toegekend tot ten hoogste het 
bedrag der reiskosten, noodig om in de laagste 

. klasse de reis te maken met die openbare 
middelen_ van vervoer, waarmede de reis het. 
minste aantal dagen duurt. 

§ 3 .. Het bedrag der tegemoetkoming in. 
de kosten van voeding en huisvesting bedraagt 
de vaste som van een gulden (t 1.-) per reisdag. 
Gedeelten_ van dagen wordcn hi<1rbij als gehecle
dagen in rekening gebracht. In zoover echter 
die kosten bij vervoer per boot in de kosten 
der reis zijn begrepen, kan het geheele bedrag 
van deze kosten worden vergoed. 

§ 4. De toekenning en de uitbetaling of 
toezending van de vergcieding geschiedt door 
den burgemeester, door wien de oproeping in 
werkelijken dienst is gedaan. De bnrgemeester· 
handelp wijders zooveel mogelijk overeenkom
stig de regelen, ten aanzien van de ter inlijving· 
opgeroepen militieplichtigen gesteld in de 
beschikking van den Minister van Oorlog 
van 6 April 1912, Afdeeling Militie en Land-
weer (M.) Nr. 175. 

Hij, die, na reeds in werkel~jkeri dienst te
zijn gesteld een vergoeding wenscht te ont
vangen als in de v:oorgaande paragrafen be
doeld, moet den burgemeester alsnog zooveel. 
mogelijk aantoonen, van• welke plaats in het. 
buitenland hij de reis heeft moeten aanvangen, 
en verder de inlichtingen verschaffen, welke
noodig zijn ter . beoordeeling van de aanspraak 
op vergoeding. 

§ 5. De teruggaaf van de door de burge
meesters ingevolge de voorgaande paragrafen. 
betaalde bedragen geschiedt door de admi
nistrateurs, genoemd in § 4 der beschikking 
van den Minister van Oorlog· van 6 April· 1912, 
Afdeeling Militie en Landweer (M.) Nr. 175, na. 
a,kkoordbevinding der betrekkelijke b_e,schei(len. 

Tot terugbekoming van de gedane bet3<lingen. 
zenden bedoelde administrateurs' aan het 
Departcment van, Oorlog eene declaratie, in. 
tweeyoud, belegd met de daarbij behoorende 
bewijzen. 
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De commandeerende-officieren brengen, voor 
zoover 'noodig, · deze bepalingen onder de aan
dacht van de landstormplichtigen, die zich in 
werkelijken dienst bevinden. 

4 October 1915. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk gewij
zigd bij die van 15 Juli 1912 (Staatsblad 
n°. 240) en de wet van 5 December 1881 
(St,aatsblad n°. 185). S. 420. 

5 October 1915. BESLUIT, tot het verleenen van 
vervroegd voorschot op de Rijksbijdragen 
over 1915 aan besturen van· bijzondere 
lagere scholen, bedoeld in artikel 59 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs. 
S. 421. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van ·Onzen Minister van. 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 11 September 1915, n°. 13702/3, afdeeling 
Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is aan 
besturen van bijzondere scholen, die hebben 
doen blijken aanspraak te zullen maken op 
Rijks.bijdrage, bedoeld in artikel 59 der wet tot 
rcgeling van het lager onderwijs, over het jaar 
1915, · met afwijking van het bepaalde· in 
artikel llbis van Ons besluit van 13 November 
1905 (Staatsblad n°. 303), zooals dat is aan
gevuld bij Ons besluit van 2 Juni-1910 (Swats
blad n°. 153), vervroegd voorschot op d{e 
Rijksbijdrage uit te keeren; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
28 September 1915, n°. 34; · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemdei:J. Minister van 2 October 1915, n°. 
14968, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. I. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel llbis van Ons besluit van 13 November 
1905 (Staatsblad n°. ·303), zooals dat besluit is 
aangevuld bij Ons besluit van 2 Juni 1910 
(Staatsblad n'. 153), kan door Onzen Minister, 
met de uitvoering der wet tot regeling van het 
lager onderwijs ·belast, aan het bestuur van de 
bijzondere lagere school, hetwelk heeft doen · 
blijken aanspraak te zullen maken op Rijks
bijdrage, bedoeld in artikel 59 der genoemde 
wet, over het jaar 1915 en dat, naar het oordeel 
van Onzen voornoemden Minister, dringend 
behoefte aan kasgeld heeft, eeh vervroegd v~or
schot op die Rijksbijdrage worden verleentl tot 

1 een bedrag van ten hoogste zestig ten honderd 
; van ·de laatstelijk aan dat bestuur toegekende 
' Rijksbijdrage, fodien dat bestuur een daartoe 

strekkend verzoek aan · dien Minister indient 
en zich daarbij bereid verklaart tot terug
betaling van hetgeen eventueel bij voorschot 
te veel mocht worden genoten, voor de nako
ming van welke verbintenis twee door voor
noemden Minister goed te keuren borgen be
hooren te worden gesteld. In dat vorzoek
schrift behoort te worden vermeld het bedrag 
der laatstelijk toegekende Rijksbijdrage, het 
bedrag van het verlangde vervroegde voorschot, 
·zoomede waarom en in hoeverre dringend 
behoefte aan kasgeld bestaat. 

Indien het eene school betreft, welke voor de 
eerste maal·aanspraak maakt op Rijksbijdrage, 
wordt het vervroegde voorschot ·berekend over 
het vermoedelijk bedrag" der Rijksbijdrage over 
het jaar 1915. 

Art. II. Het krachtens artikel_ I van dit 
besluit uitbetaalde voorschot -wordt bij de uit
betaling van het juiste bedrag der RijksbU
dragen, waarop het schoolbestuur overeenkom_
stig de bepalingen van artikel 59 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs over het jaar 
1915 aanspr~ak heeft, in mindering gebracht. 

Art. III. Dit besluit treedt.in werking op 
den tw13eden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatscourant waarin het 
is geplaa tst. · 
· Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gelijktij dig in cle N ederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvari 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 5den October 1915. 
WILHELlVIINA. 

De Minister van Swat, 
1vlinister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 23 Oct. 1915.) 

6 October 1915. BESLUIT, hciudende wijziging 
van het ,;erbod van uitvoer van witte kool, 
van alle soorten van snijboonen, van spersie
boonen en van _Heinrich's Riesenboonen. 
s. 422. 

WIJ WILHELMINA, EliZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van alle kool, van 
uien, van alle peensoorten ..:....: voor zooverre nog 
niet reeds verboden - en. van kroten te ver
bieden; 
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Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op· de voordracht van Onze Ministers- van 
Oorlog, van: Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 27 September 1915, 
Kabinet, Litt. V135 ; 

Den Raad van State gehoord (advies . van 
28 September 1915, n°. 32): 

Gezien het nader ·rapp-ort van Onze voor
noemde Ministers van 5-october 1915, Kabinet, 
Litt. Q.129 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: · 

· De eerste alinea van het Ji)enig artikel van 
Ons Besluit van 10 September 1915, (Staatsblad 
no. 390), wordt gelezen als volgt : 

De uitvoer van alle kool, van alle soorten 
van snijboonen, van spersieboonen, van Hein
rich's Rirsen boonen, van uien, van alle peen
soorten - voor zoover're niet reeds verboden -
en van kroten is verboden v11n den dag der 
afkondiging van dit Beslnit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oor!og, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den October 1915. 
- WILHELMINA. 

De lVIinister van Oorlog, BosBOOM. 
De 111inister van. Financien, TREUB. 

De 111in. van iandbouw, Nijverheid en Handel, 
P9STIIUMA. 

([: itgeg. 7 Oct. 1915.) 

6 October 1915. MrS5IVE van den Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zakon aan de Oommissarissen der Ko-

- ningin in de _provincien betreffende onder: 
stand van Duitsche gezinnen. · 

Ten einde de uitkeering · van - dubbelen 
onderstand te voorkomen, is bet, naar door 
den Duitschen -Gezant · aan den Minister van 
Buitenlandsche Zaken .is medegedeeld, · ge-: 
wenscht, dat de· ondersteuning van· Duitsche 
gezinnen, waarvan de kostwiriner zich in Duit, 
schen krijgsdienst bevindt, van 8 dezer af 
niet meer, als tot dusver in sommige gemeenten, 
zal geschieden door· de burgemeesters van de 
betrokken gemeenten, doch door den Duitschen 
Consul-Generaal· te Amsterdam. 

Slechts in de provincie Limburg kan de 

1915. 

ondersteuning door de butgemeesters blijven 
geschieden, terwijl te 's-Gravenhage en te 
Rotterdam, de onder_steuning zal plaats hebben 
respectievelijk door de Duitsche legatie en 
door den Duitschen Consul. 

Met .de ondersteuning van kraamvrouwen 
is de Duitsche Consul-Generaal te Amsterdam 
voor het geheele land belast. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
burgemeesters van de gemeenten in Uw 
gewest, die tot nu toe uitkeeringen als boven
bedoeld deden, nit te noodigen de belang
hebbenden spoedig in te lichten, dat zij zich 
in-het vervolg moeten wenden tot den Consul-
Generaal te Amsterdam. (Gem.-stem.) 

7 October 1915. BESLUIT, . tot, nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van· 8 Decem
ber 1902 (Staatsblad n°, 214), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijkbesluit van 6 Au
gustus 1913 (Staatsblad n°. 346), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel .72 der 
Ongevallenwet 1901. S. 423. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 3· September 1915, n°. 3629, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 72 der Ongevallenwet 1901 
(Staatsblad HHO, n°. 241), Iaatstclijk gewijzigd 
bij de wet van 11 Februari 1911 (Staatsblad 
rt0 • 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1915, no. 47).; 

Gelet op het -nader rapport. van Onzen voor
noemden .Minister van 5 October 1915, n°. 3951, 
afdeeling Arbeidersverzekoring ; 

H~bben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalei1 als volgt : 
Art. 1. Artikel 10 van Ons besluit van 

8 December 1902 (Staatsblad n°. 214), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 6 Augus~us 1913 
(Staatsblad n°. 346), wordt gelezen als volgt 

,.Door elk geme-entebestuur wordt eene Iijst 
of een kaartregister gehouderi van . de namen 
van hen, aan wie anders- dan voorloopig eene 
rente - ingevolge· de Ongevallenwet 1901 is 
toegekend, benevens van hen, van· wier· iii ]even 
zijn het recht op -- of het bedrag van een rente 
ingevolge die w'et afhankelijk is, een en and'er 
voor zo6veel die pers6nen biunen de gemeente 
woonachtig zjjn. 

TweeI11aal in de maand doet het gemeente
bestuur aan het; bestuur der Rijksverzekerings
bank ten aanzieri van de iri het eerste lid be-· 
doelde personen eene opgave toekoinen van de 
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gevallen vail verandering van wo,onplaats, over
lijden; huwelijk of bereiken van den zestien
jarigen leeftijd. De opgaven geschieden met 
zooveel · mogelijk gelijke tusschenruimten en 
warden door het gomeentebestuur op de lijst 
of het register ·aangeteekend. Indien ge
dmende twee kalendermaanden geene opgave, 
als in dit lid bedoeld, had behooren te geschie
den, doet het gemeentebestuur v66r den 5den 
der volgende maand daarvan · mededeeling aan 
het bestum der bank. 
- Het bestuur der bank geeft zoo spoedig 
mogelijk aan het bestuur der betrokken ge
meente kennis van de namen der personen, die 
op de lijst of het kaartregister moeten warden 
gebracht of van die lijst of dat' register moeten 
warden afgevoerd.". 

2. Artike_l 11 van Ons beslnit van 8 Decem
ber 1902 (Staatsblad n°. 214), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 6 Augustus 1913 
(Staat,sblad n°. 346), wordt vervangen door de 
volgende vijf artikelen : 

,,Art. 11. Wanneer een persoon, die aan
spraak heeit op geldelijke schadeloosstelling van
wege de Rijksverzekeringsbank, niet in Neder
land zijn woonplaats heeft, is hij verplicht in 
Nederland woonplaats te kiezen en van de 
gekozen woonplaats schriftelijk mededecling 
te doen aan het bestuur der ·bank. Verder 
is hij gehouden op de wijze, door het bestuur 
te bepalen, aan het bestuur een gemachtigde op 
te geven, wien de schadeloosstelling ten kantore 
der posterijen van de gekozen woonplaats moet 
warden uitbetaald. 

W arineer aan een persoon als in het eerste 
lid bedoeld eene rente is toegekend, is deze 
bovendien verplicht op de tijden en op de wijze 
door het bestuur te bepalen aan het bestuur 
aan te toonen, dat hij nog in !even is en, ingeval 
het recht op de rente eindigt met zijn her
trouwen, ook dat hij niet hertrouwd is. 

Art. llbis. Indien aan den schoonvader of 
de schoonmoeder van een ov.erleden getroffene 
een rente is toegekend, is deze verplicht om, 
wanneer noch de echtgenoot van den over
ledene, door wien de zwagerschap bestond, 
noch een van de kinderen uit de huwelijks
vereeniging van dien echtgenoot met den 
overledene gesproten, in Nederland woonplaats 
heeft, op de tijden en op de wijze· door het be
stuur der Rijksverzekeringsbank te bepalen, 
aan het bestuur aan. te toonen, dat een van 
die personen nog in !even is. 

Art. llter. Wanneer een persoon, die aan
spraak heeft op geldelijkeschadeloosstelling van
wege de Rijksverzekeringsbank, een wettelijken 

vertegenwoordiger heeft en ingevolge de be
slissing van het bestuur der bank de uitkeering 
der schadeloosstelling aan dezen moet plaats ., 
.hebben, zijn de voorschriften van het eerste lid 
van artikel 11 van toepassing ten aanzien van 
dien vertegenwoordiger, indien deze· niet in 
Nederland zijn woonplaats heeft. 

Art. llquater. Wanneer een · persooh, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel '11 of in 
den aanhef van artikel' llbis, een wettelijken 
vertegenwoordiger heeft en ingevolge ·de be
slissing van het bestuur der Rijksverzekerings
bank _de uitkeering der schadeloosstelling aan 
dezen moet plaats hebben, moeten de ver
pliehtin~en, in genoemde bepalingen aan dien 
persoon opgelegd, door diens wettelijken ver
tegenwoordiger warden vervuld. 

Art. llquinquies. Indien en zoolang door of 
ten aanzien van een persoon, als bedoeld in 
een van de voorgaande vier artikelen, de aldaar 
gestelde voorschriften niet warden nagekomen, 
is het bestuur der Rijksverzekei-ingsbank be
voegd de uitkeering der door de bank verschul
digde schadeloosstellingen te weigeren.". 

Onze 11-Iinister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat-s
bl,ad zal warden geplaatst, en waarvan afschrift 
·zal warden gezonden aan den Raad van State: 

's-Gravenhage, den 7den October 1915. 
WILHELMINA. 

De 1YI inister van Financii!n, TREUB. 

(Uitgeg. 12 Oct, 1915.) 

7 October 1915. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de Commissarissen der Koningin in 
de provincien betreffende betaalbaarstel
ling van veeziekte-kredieten. 

Naar aanleiding van een door een Uwer 
Ambtgenooten kenbaar gemaakt bezwaar en 
tengevolge van een deswege met den Minister 
van Financien gevoerde correspondentie, heh 
ik de eer U H.E.G. ·mede te, deelen, dat deze 
laatste bereid is bevonden bm ten aanzien van 
het innen van de bedragen van de aan Heeren 
Burgemeesters toegezonden · assignatien of 
orders van betaling inzake veeziekte meer 
faeiliteit te verleeneri. 

Als regel moet blijven gelden, dat wanneer 
een betalingsstuk bij een ontvanger wordt 
gepresenteerd, waarvan de betaling te boven 
gaat, wat hij uit zijn kas kan -beschikbaar 
stellen, die betaling slechts kan plaats hebben, 
wanneer de belanghebbende de risico wil 
dragen van het overmaken van het geld bij 
ambtshalve aangeteekenden brief of wel de 
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kosten wil dragen van de aaii.teekening met 
aangegeven geldswaarde. 
· Echter zijn de Betaalmeesters aangeschreven 
dat, .wanneer een, ontvanger een betalingsstuk 
ten name van een Burgemeester en veeziekte 
betreffende wenscht nit te betalen en zich 
daartegen bij den Betaalmeester geen bezwaren 

' voordoen, de. benoodigde gelden voor die 
uitbetaliiig na ontvangst van het gequiteerd 
betalingsstuk (waarvoor de burgemeester in
middels een re9u kan kr\jgen van den ont
vanger) aan den ontvanger kunnen toegezonden 
worden bij aangeteekenden brief met aange
geven geldswaarde en daL de kosten van het 
aanteekenen door den Betaalmeester ten laste 
van het Rijk kunnen worden gebracht. 

·Ook bestaat er bij den Minister van Finan
cien geen bezwaar tegen, dat de Burgemeesters· 
de betalingsstukken gequiteerd aan de Betaal
meesters zenden, ten einde het geld van deze 
bij aangeteekenden brief met aangegeven 
geldswaarde te ontvangen. 

De ontvangets der directe 'belastingen zijn 
mede. aangeschreven · om zooveel mogelijk de 
Burgemeesters ter wille te zijn, door hun hunne 
betalingsstukken uit, te betalen en daarvoor 
gelden bij de Betaalmeesters aan te vragen. 
-De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

, Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, VERSTEEG. 

8 October 1915. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van Eindhoven als losplaats van ruw zout 
of zouthoudend water. S. 424 .. 

WIJ WILHELMINA, EN7:. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 5 October 1915, n°. 22, Accijnzen; 
Gezien artikel 5 der wet van 27 September 

1892 (Staatsb'/ad n°. 227), artikel, 2 van Ons 
besluit van 3 Januari 1908 (Staatsb'/ad n°. 2) 
en Ons besluit van 14 Juni 1910 (Staatsb'/ad 
no. 162);. 

Hebben goedgevonden en verstaan , te be
palen: 

Met ingang van de dagteekening van dit 
besluit wordt Eindhoven · aangewezen als los
plaats van tuw zout of zouthoudend water bij 
invoer te lande, met spoorwagens. 

Onze Minister van Financien- is belast met 
de uitvoering van dit beslnit, h,.,etwelk in het 
Staatsb'/ad en in de Staatscourant _zal worden 
e;eplaatst. 

'~-Gravenhage, den 8sten October 1915 . 
. WILHELMINA. 

De Minister van Financien, TREUB. 
(Uitgeg. 4 Nov. 1915.) 

8 October 1915,. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer van paardenvleesch. S. 425. 

Wr.r WILHELMINA,. ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig ia, den uitvoer van paardenvleesch 
te verbieden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van .Onze Ministers van 
Oorlog, · van. Financien en van Landbouw:, 
Nijverheid en Handel van 30 September 1915, 
Kabinet, Litt. G127 ; -

Den Raad: van State gehoord (advies van 
30 September 1915, n°. 7) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde·Ministers van 7 October 1915, Kabinet, 
Litt. M13"; 

. Hebben goedgevonden en verstaan te be'. 
palen: 

Eenig artikel. 

De uitvoer van paardenvleesch is verboden 
van den dag der afkondiging van dit be~luit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te · heffen of in bijzondere gevallen ont
heffi.ng te doen ·verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw', Nijverheid en Handel· zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, da,t in het Staatsblad 
zal. worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Grnvenhage, den '8sten October 1915. 

WILHELMINA. 

De 1l1inister van Oorlog, BosBOOM. 

.De 111 i1:ister · van Financien, 'l'REUB. 

De _1l1in. van Landbouw, Nij1;erheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgey. 9 Oct. 1915.) 

8 October 1915. BESLUIT, houdende verbod van 
uitvoer, van eieren. S. 426. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overw:egende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van eieren te _ver
bieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 2 October 1915, 
Kabinet, Litt. IJ128 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1915, n°. 18) ; 
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Gezien het nader rapport van Onze voor-. 
noemde Ministers van 7 October 1915, Kabinet, · 
Litt. N130 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

De uitvoer van eieren is verboden van den 
dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 

. ontheffing te doen verleenen. 
· Onze Ministers van Oorlog, van Financien en 

van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft., belas~ met de uit
voering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Ssten October 1915. 

WILHELMINA. 

De 1ltfinister van Oorlog, BosBOOM. 

De .Minister van Financien, TREUB. 

-De JVfin. van Landbouw: Nijverheid en Ha.ndel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 9 Oct. 1915.) 

12 October 1915. BESLUIT, tot w1Jz1gmg 
van het ,besluit van 17 Augustus 1915 
tot instelling van commissien van voor
lichting nopens bezwaarschriften over 
door de burgemeesters genomen beslis
singen op aan vragen om_ vergoeding wegens 

· kostwinnerschap van dienstplichtigen bij · 
de militie,- de landweer of den landstorm. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine, van 4 October 1915, 
afdeeling Dienstplicht, n°. 568 L. en van 
9 October 1915, afdeeling B, n°. 39 ; 

Gezien ons besluit van 17 Augustus 1915 
no. 34; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Het eerste lid van art. 5 van Ons vermeld 

besluit wordt gelezen als volgt : 
Elk lid der commissie geniet een vacatie

geld van tien gulden (/ 10) per dag, over de 
dagen gedurende welke de commissie verga
dert en · hij in de vergadering der co_mmissie 
aanwezig- is, alsook over de dagen gedurende 
welke hij in opdracht der commissie persoonlijk 
een onderzoek instelt ter woonplaats of ver
blijfplaats van het gezin of den persoon bij de 
in onderzoek zijnde aanvraag om vergoeding 
betrokken. 

Qnze lVIinisters van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in de Staatacourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onzen Minister van Binnsnlandsche Zaken en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, 12 October 1915. 
WILHELMINA: 

De 1'rlinister van Oorlog, BosBOOM. 

De .Minister van JVIarine, ,J. J. RMIBONNET . 

13 October 1915. BESLUIT, houdende wijziging 
der bepalingen omtrent het vervoer van 
versch v Jeesch. S. 427. 

WIJ WILHELMINA; ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 24 ~eptember 1915, n°. 149, 
Accijnzen; 

Gezien art. 1 der wet van 16 Juni 1915 (Staats
blad n°. 265) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1915, n7. 22); 

Gelet op het nader rapporl van Onzen voor
noemden Minister van ll,October 1915, n°. 132, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De hoeveelheid versch vleesch die 
zonder geleibiljet mag worden vervoerd wordt 
verminderd tot tien kilogram voor de navol
gende gemeenten of gedeelten van gemeenten, 
te weten: 

de gemeenteii. Bathmen, Diepenheim, Diepen
veen, Goor, Ho],ten, Markelo, Olst, Voorst en 
Wijhe, het dee! der gemeente Apeldoorn gelegen 
ten oosten van de spoorlijn Dieren----Apeldoorn
Hattem en ten zuiden van de· spoorlijn Deven
ter-Apeldoorn-Amersfoort, het deei der ge
meente Ambt-Delden, gelegen teri westen ·van 
Hagmolenbeek en Dreklcersstrang, het dee! der 
gemeente Hellendoorn, plaatselijk bekend als 
wijk G en bestaande nit de buurtschappen 
Daarle en Daarlerveen, het dee! d;r gemeente 
Raalte, gelegen ten oosten van den westelijken 
berm van het kanaal van Deventer naar Raalte 
en tevens ten zuiden van den rijksweg van 
Raalte naar "Alnielo. 

2. · Het vorig · artikel is ni~t vari toe passing 
op het ve~voer van vleesch door spoorweg-, 
tramweg- en stoombootmaatschappijen. 

3. Dit besluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening · van het 
Staatsblad en van de Sta,atscourant, waarin het 
is geplaatst. 
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Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en ·gelijktijclig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift.zal worden gezon-

- den aan, den Raad van State. 

's Gravenhage, den 13den, October 1915. 

WILHELMINA. 

De' jirJ-inister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 27 Oct. 1915.) 

14 October 1915. BESLUIT, betreffende beper
. king van de teruggaaf van suikeraccijns 
. wegens uitvoer van met suiker bereide 

goederen. · S. 428. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financien' en van Landbouw, Nijverheid • en 
Handel, van 29 September 1915, n°. 120, 
afdeeling Accijnzen en van 17 September 1915, 
n°. 35457, afdeeling Handel; 

Gezien Ons besluit van 7 ·Augustus· 1914 
(Staatsblad n°. 395) en artikel 1 van Ons besluit 
van 15 Augustus 1914 (Staat~blad n°. 412); 

Gezien artikel 83 der wet van 29 J anuari 
1897 (Staatsblacl n°. 63) aangevuld bij a:rtikel V 
der wet van 5 Februari 1912 (Staal13blad n°. 32), 
zoomede de Koninklijke besluiten van 5 Au
gustus 1897 (Staatsblad n°. 186), 15 l\faart 
1910 (Staatsblad n°. 86) en 2 November 1914 
(Staatsblad n°. 513), zooa]s· zij bij latere be
sluiten zijn gewijzigd of aangevuld; · 

Den Ra:ad van State gehoord (advies van 
5 October 1915, n°. 19) ; 

Gezien hct nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 7 October 1915, n°. ll0, 
afdeeling Accijnz,m en van· 12 October 1915, 
n°. 41229, afdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
· Art. 1. De I teruggaaf van snikeraccijns 
wegens uitvoer van met suiker bereide goederen, 
wordt voor goederen die na 30 September 1915 
ten nitvoer zijn aangegeven, niet verleend-dan 
op machtiging van Onzen Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien- der dagteekening van het 
Staat13blad en van de Staatscourari:t waarin het 
is geplaatst. , 

Onze Ministers van Financien en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
~itvoering van dit beslnit, hetwelk in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afochrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 14den October 1915. 

. WILHELMINA. 
De 11iinister van Financien, TREUB. 

De 11iin. van Landbouio, Nijverheid en ilande( 
POSTHUMA. 

(Uitge_g. 26 Oct. 1915.) 

14 October 1915. MrssrvE van den l\finister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedepnteerde Staten der 
provincien betreffende uitvoering van 
de B~rgerlijke Pensioenwet en van het 
Koninklijk ·besluit van 17 l\Iaart 1914 
(Staatsblad n°. 150). 

In verband met de wijzigingen, welke door 
de wet van 21 Juni 1913 (Staatsblad n°. 303) 
zijn gebracht in de bepalingen der Burgerlijke 
Pensioenwet met betrekking tot de vaststel
ling der pensioensgrondslagen van burgerlijke 
ambtenaren en het geneeskundig onderzoek· 
dier ambtenaren, welke laatstbedoelde -bepa7 
lingen ingevolge de wet tot regeling van het 
ager onderwijs eveneens van toepassing zijn 
op onderwijzers bij het openbaar en het bij
zonder lager onderwijs, komt het mij, na overleg 
met mijn ambtgenoot van Financien, noodig · 
voor, de aandacht der provinciale- en der 
gemeentebesturen op die veranderingen, ais
mede op de tot uitvoering der Burgerlijke 
Pensioen.wet bij algemeenen maatregel van 
bestuur van 17 ]\faart 1914 (Staatsblad n°. 150) 
vastgestelde bepalingen te vestigen en daarbij 

' aan te geven in hoeverre de op deze onder
werpen betrekking hebbende, bij vorige circu
laires gegeven voorschriften, wijziging onder
gaan. 

De voorschriften, verva t in de circulaires 
van 8 Januari 1906, n°. 71, afcl. 0; 25 Au
gustus 1906, n°. 10083/1, afd. 0 ; 17 Mei 
1907, n°. 6290/II, afd. 0; 22 December 1908, 
n°. 1770/1, afd. H. M. 0.; 29 Apr\! 1909, 
n°. 1499/I, afd. H. M. 0. ; 21 Februari 1911, 
n°. 916/887, afd. H. M.. O./L. 0. en 16 No
vember 19U, n°. 8236, afd. L. 0. worden 
vervangen door de hierna volgende. 

Geneeskundig onderzoek van bzirgerlij ke amb
tenaren in provincialen en gemeentelij ken dienst 
en van het personeel bij het openbaar ~n het 
bijzonder lager onderwijs (bedoeld in de arlt. 39 
en 60 der wet tot regeling van het l. o. ). 

De burgemeester der. woonplaats van hem, 
die een geneeskundig onderzoek, als bedoeld 
in art. 5 der Burgerlijke Pensioenwet wenscht,, 
benoemt op aanvrage van den belanghebbende, 
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twee geneeskundigen uit de daartoe in elke 
provincie door ·de Koningin aangewezen ge
neeskundigen. Indien de belanghebbende dit 

·uitdrukkelijk verlangt, wordt een der genees
kundigen op zijne aanwijzing benoemd. De 
lienoeming geschiedt bij eene beschikking, 
b~helzende naam, leeftijd, woonplaats en be
trekking van den te onderzoeken persoon. 

Bij de toezending van het benoemingsbesluit 
doet de Burgemeester den geneeskundigen een 
formulier toekomen - volgens een door den 
Minister van Financlen vastgesteld model 
voor de door hen af te leggen verklaring en 
deelt hij hun mede : · 

dat een door beiden onderteekende verkla
ring op dat formulier moet worden ingevuld; 

dat die verklaring moet worden geregistreerd, 
Iietgeen ingevolge het bepaalde in · het la a tste 
lid van art. 5 der Burgerlijke Pensioenwet 
kosteloos geschiedt ; 

dat den geneeskundigen wordt verzocht zelf 
voor de registratie hunner verklaring zorg te 
dragen; 

dat de verklaring na registratie door de 
geneeskundigen onmiddellijk aan den Bur
gerlijken Pensioenraad moet worden toe

. gezonden; 
dat de geneeskundigen hunne declaratie 

van kosten aan het Departement van Financien 
kunnen inzenden ; 

dat het honorarium van een aangewezen 
geneeskundige voor het verrichten van een 
onderzoek ten hoogste vijf gulden, of, is de 
betrokkene een specialist, ten hoogste tien 
gulden bedraagt, en dat reis- en verblijfkosten 
~em worden vergoed op den voet van het 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1384 (Staats
blad n°. 4), laatstelijk gewijzigd bij het Konink
lijk beslnit van 14 Maart 1911 (Staatsblad 
n°. 91) naar het tarief, bij eerstgenoemd besluit 
vastgesteld voor de derde klasse. 

De burgemeester doet van de benoeming 
der geneeskundigen onmiddellijk bij onge
zegeld schrijven mededeeling aan de~ belang
heb bend e. Hij clraagt zorg cla t aan den voct 
van het door hem aan de geneeskuncligen nit 
te reiken formulier een gewaarmerkt afschrift 
wordt gesteld van de op de benoeming betrek
]ting hebbende beschikking. 

De formulieren voor de bovenbedoelde 
·geneeskundige verklaringen zullen op aanvrage 
van den Voorzitter van Uw College door den 
Minister van Financien in voorraad worden 
-verstrekt, ten einde ze aan de burgemeesters 
op hunne, tot Z.H.E.G. te richten, aanvragen 
te kunnen doen uitreiken. 

Staat van dienst, over te leggen bij aanvrage 
om pensioen. 

De staten van dienst, in te vullen . door 
de perisioenaanvragende burgerlijke ambte
naren en onderwijzers bij het openbaar en 
het bijzonder lager onderwijs zullen door het 
Departement van Financien worden verstrekt. 
Bij elken· staat zal zijn gevoegd eene· lijst 
van stukken, die bij de pensioensaanvrage 
moet worden overgelegd. 

Aan ieder van bovenbedoelde ambtenaren 
en onderwijzers die den dienst verlaat met 
aanspraak op pensioen, zal tegelijk met· het 
afschrift van het besluit, waarbij hem ontslag 
wordt verleend, een exemplaar van zoodanigen 
staat met lijst, worden uitgereikt. 

Deze uitreiking zal geschieden : 
a. aan de burgerlijke ambtenaren in provin

cialen dienst door het provinciaal bestuur ; 
b. aan de burgerlijke ambtenaren in gen;,een

tedienst, ~oomede aan de onderwijzers bij 
het openbaar lager onderwijR in gemeentedienst, 
door het gemeentebestuur ; · 

c, aan de onderwijzers bij het bijzonder 
lager onderwijs, door het bestuur der inrich
ting voor bijzonder lager onderwijs. 

Het hiervoor benoodigde materieel zal het 
bestuur eener bijzondere lagere school hebben 
aan te vragen aan het gemeentebestuur en dat 
bestuur aan het Departement van Financien. 

De pensioenaanvragende zal den behoorlijk 
ingevulden en door hem onderteekenden 
dienststaat, voor wat betreft_ de· opgaven, 
betrekking hebbende op den tijd, in zijne 
laatste betrekking doorgebracht, als · volgt 
moeten doen waarmerken : 

a. door den griffier van het provinciaal 
bestuur, zoo hij laatstelijk als burgerlijk amb
tenaar in dienst der provincie is werkzaam 
geweest; 

b. door den secretaris der gemeente, zoo 
hij laatstelijk als burgerlijk ambtenaar of als 
onderwijzer in dienst der gemeente is werk
zaam geweest ; 

c. door den voorzitter en ·deu- ·secretaris 
van het bestuur der bijzondere lagere school, 
zoo hij laa tstelijk als onderwijzer bij het bij
zonder lager onderwijs is werkzaam geweest. 

De opgave zal door.hem, aan wien de waar
merking is· opgedragen, zoo noodig moeten 
worden aangevuld of verbeterd. 

Voorloopige regeling van de pensioensgrond
slagen der burgerlijke ambtenaren. 

Bij de voorloopige regeling van de pen-
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sioensgrondslagen is in het bijzonder te letten 
op .de artt. 22, 23 en 24 der Burgerlijke Pen
sioenwet en in verband daarmede op de artt. 9 
en 13 van het Koninklijk besluit van 17 Maart 
1914 (Staatsblad n°. 150). 
· Art. 22 schrijft voor dat bij de benoeming 
tot een ambt .de som wordt bepaald, die tot 
grondslag. moet strekken zoo voor de bere
kening van de bijdrage als voor de latere 
regeling van het pensioen; voorts dat hij, 
die in twee of meer burgerlijke, betrekkingen 
wordt geplaatst, voor elke betrekking afzon
derlijk een pensioensgrondslag ontvangt. Daar
uit spreekt duidelijk de bedoeling der wet, 
dat .pensioensgrondslag en betrekking onaf
scheidelijk aan elkander verbonden zijn. 

Outler ,,betrekking" in. gemeld art. 22 
wordt alleen verstaan, wat in art. 14 der 
Burgerlijke Pensioenwet nader is omschreven 
als ,,burgerlijke'·betrekkingen, die aanspraak 
geven op pensioen". Bij eene tijdelijke aan
stelling behoort derhalve geen grondslag te 
warden vastgesteld .. 

Elke vaste betrekking afzonderlijk geeft 
aanspraak op pensioen. Verkrijgt dus b.v. 
een leei·aar, bedoeld in de wet van 5 Juni 
1905 (Staat.sblad n". IM), aan meer dan eene 
school een vaste aanstelling, dan zal ook voor 
elke dier betrekkingen een afzonderlijke grond
slag inoeten warden vastgesteld, onverschillig 
of de scholen, aan welke de leeraar verbonden 
wordt, van dezelfde dan wel van verschillende 
soort zijn. Geschiedt de benoeming in meer 
dan eene betrekking op een gezamenlijke 
jaarwedde, dan moet ten aanzien van elke 
betrekking warden bepaa.ld, welk gedeelte 
daarvoor de wedde wordt geacht te zijn, met 
voorloopige regeling van den pensioens
grondslag voor elke dier hetrekkingen. 

Een leeraar in twee of meer Ieervakken aan 
eene school moet geacht warden eene betrek
king te bekleeden en zijn pensioensgrondslag 
moet dus warden gesteld op het gezamenlijk 
bedrag zijner vaste wedde. · 

Bij de voorloopige regeling van een pensi
oensgrondslag is er steeds op te letten, dat -
daargelaten de gevallen van bevestiging, 
bedoeld in de artt. 22, derde lid, en ·24, eerste 
en tweede lid, der. Burgerlijke Pensioenwet, 
en die van verhooging, bedoeld ·.in de artt. 23, 
eerste lid, en 24, derde en vierde lid, Gier wet.
de grondslag alleen bij genot van vrij wonen 
of vrije huisvesting en voeding (art .. 2, derde 
lid, der wet) van het werkelijk genotene 
mindere salaris mag afwijken. 

Bij vermindering. van belooning wordt de 

vroegere grondslag bevestigd, tenzij de belangc 
hebbende het tegendeel verkiest, in welk 
geval met inachtneining van de. voorschriften 
van het derde,en het vierde lid van art.' 22 de 

· grondslag verminderd kan warden .. 
Tijdelijke inkomsten pf toeva.llige baten 

wegens tijdelijke · vermeerdering van -lesuren 
blijven in het algeween bij de voorloopige 
regeling van den grondslag buiten aanmerking .. 

Ten opzichte van een leeraar met een afwis
selend aantal lesuren, wiens bezoldiging per 
lesuur wordt · berekend, ·wil het pepartement 
van Financie11: als z~ine wedde zien aange
merkt het gemiddelde bedrag, hetwelk die 
leeraar geacht moet warden per jaar als vas,te 
inkomst te genieten. Door genoemd Depar
tement wordt in overweging gegeven in zoo
danige gevallen de volgende regeling toe te 
passen: 

Een leeraar met een afwisselend aantal 
lesuren, wiens bezoldiging per lesuur wordt 
berekend, wordt geacht gedurende zijne eerste 
vijf dienstjaren per jaar als vaste inkomst te 
genieten het bedrag aan µikomsten, berekend 
naar het aantal lesuren, dat zijn ambtsvoor
ganger in zijn laatste vijf dienstjaren als 
leeraar, · of, - had deze een diensttijd als 
zoodanig van minder dan vijf dienstjareri, '7'" 

in dat kortere tijdvak gemiddeld per jaar: 
heeft gehad. 

Heeft de belanghebbende geen ambtsvoor
ganger, dan geschiedt de berekening naar 
het 11antal nren, waarin hij, naar den maat
staf van het hij zijne benoeming . voor hem 
vastgestelde aantal' lesuren per week, per 
jaar onderricht zal' geven. 

Na elk vijftal dienstjaren van den belang
hebbende wordt berekend het gemiddelde per 
jaar zijner inkomsten als leer\J,ar over de 
laatste vijf jaren. Is dit gemiddelde hooger 
dan het bedrag, dat hij geacht wordt gedu
rende die jaren per ja11r als vaste inkomst te 
hebben genoten, dan wordt dat hoogere bedrag 
aangemerkt als zijne vaste inkomst per jaar 
over het volgende vijftal jaren. 

Verhooging van eene jaarwedde of van eene 
toelage moet volgens het Departement van 
Financien geacht warden een tijdelijke te · 
zijn geweest en het hedrag dier verhooging 
:inoet dm. niet als wedde warden aangemerkt, 
wanneer voor den betrokken leeraar het 
onderbroken genot van de hoogere belooning 
niet langer dan vier jaren heeft geduurd. 
Dit verhindert echter niet verhooging van 
een vast salaris onmiddellijk door verhooging 
van den pensioensgrondslag te doen volgen. 
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Als regeL kan het bedrag der traktementsver
hooging terstond · in den · pensioensgrondslag 
worden opgenomen: .1\focht intusschen Jater 
blijken, dat het gePot · der hoogere belooning 
minder dan vier achtereenvolgende jaren 
heeft geduurd, dan zal de . pensioensgrondslag 
tot het bedrag voor de verhooging moeten 
worden teruggebracht. Slechts warui.eer reeds 
.aanstonds voldoende zekerheid bestaat, dat 
het hoogere salaris minder dan vier achtereen
volgende· jaren zal worden genoten, zal niet 
tot verhooging van den pensioensgrondslag 
1i10gen worden overgegaan. 

Inzending van gegevens betreffende burger
lijke ambtenaren in· gemeentelijken dienst. 

Door de nieuw aangestelde leeraren wordt 
een staat van dienst ingevuld volgens .het 
hierbijgaand model. Van deze staten worden 
van Rijkswege geen formulieren verstrekt. 
De dienststaten· worden aan de gemeentebe
sturen ingeleverd en door deze terstond ge
zonden aan het Departement van Binnen
landsche Zaken. 

Ingeval van toekenning van gemeentelijk 
wachtgeld aan een Ieeraar moet daarvan door 
het betrokken gemeentebestuur onverwijld 
aan het Departement van Binnenlandsche 
Zaken worden kennis gegeven. 

Voorts zal nauwkeurig moeten worden zorg 
gedragen voor het op tijd inzenden van de 
in artt. 6, 7 en 8 van het Koninklijk besluit 
van 17 Maart. 1914 (Staatsblad n°. 150) ge
noemde gegevens aan den Burgerlijken Pen
sioenraad. 

Tevens wordt de aandacht er op gevestigd, · 
dat krachtens artikel 27 van dat besluit o. m. 
zijn vervallen de artt. 3, 9, 18. en 19 van het 
Koninklijk besluit van 21 Februari 1906 (Staats
blad no. 38) en voorts uit de artt. 2, 10, 12, 
13 en 15 van laatstgenoemd besluit al wat 
betrekking heeft op de door de in art. 1 ge
noemde directeuren, leeraren en onderwijzers 
verschuldigde bijdragen voor eigen pensioen 
en .op de controle op de inhouding van die 
bijdragen. 
- Zoo behooren, om een voorbeeld te noemen, 
de gemeentebesturen de bijdragen voor 
weduwen- en weezenpensioen van bedoeld 
personeel, als vanouds ingevolge art. 12 van 
het Koninklijk besluit van 21 Februari 1906 
(Staatsblad n°. 38) te verantwoorden aan 
Gedeputeerde Staten; maar. die voor eigen 
pensioen, krachtens art. 18 van het Koninklijk 
besluit van 17 Maart 1914 (Staatsblad n°. 150) 
aan den Minister van Financien. 

. "Ten slotte zij erop gewezen; dat voortaan 
bij de mutatielijsten, bedoeld in art. 1 van 
het Koninklijk besluit :van 21 Februari 1906 
(Staatsblad n°. · 38) nog slechts behoeven te 
worden overgelegd afschri£ten • (in enkelvoud) 
van de besluiten van gem:eentebesturen, voor 
zooveel deze betrekking hebben op vast· aan
gesteld personeel, in dat artikel · bedoeld, 
welke gegevens bestemd zijn voor het ·pensioen
fonds voor weduwen en weezen van -burgerlijke _ 
ambtenaren. 

In afwijking van het bij · genoemd artikel 1 
bepaalde, zal voorts in het vervolg gelioegen 
worden genomen met eene toezending van die 
lijsten in. enkelvoud. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken het 
bovenstaande ter kennis te brengen van de 
genieentebesturen in Uwe provincie, wie zulks 
aangaat. 

De Minister van Staat, 
.ivl inister van -Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal,. J. B. KAN, 

S TA A T V A N D I E N S T. 

van 
benoemd 
geboren te 

TIJDELIJKE 
VASTE DIEN-

DIENSTEN 

den 

TIJDELIJKE 
EN VASTE 
DIENSTEN 

BIJ HET BIJ-
STENBIJHET ZONDERHOO· BLTZON-

BIJHETRIJK; GER, 'MID-RIJK, P_RO- DER-
PROVINCIEN DELBAAR EN 

VINCIEN OF LAGER ON-
OF GE- DERWIJS EN HEDEN. 

GEMEENTEN. ZIJDELING-
MEENTEN. SCHESTA.ATS-

DIENTEN. 

I 
....... , den ....... 19 

(Handteekening). 

15. October 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van. tin. S. 429. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is,. den uitvoer van tin te ver. 
bieden; ., 
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Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 
. Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien eil van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, van 12 October 1915, 
Kabinet, Litt. X132 -; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 October 1915, n°. 22) ; 

Gezien het. nl),der rapport van Onze voor
npemde Ministers van 14 October 1915, Kabinet, 
Litt. K 134 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van tin is ver~oden van den dag 

der afkondiging van dit Besluit. 
Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 

op. te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien en 
van .Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den ·i5den· October 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BOSBOO~I. 
De 1l1inister van Financien, TREUB. 

De 1l1in. van Landbo1iw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUl\IA. 

(Uitgeg. 15 Oct. 1915.) 

16 October 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van alle· groenten in gezouten 
of gedroogden toestand of op andere wijze 
verduurzaamd, welke in verschen toestand 
niet mogen warden uitgevoerd (voor zoo
verre de uitvoer daarvan niet reeds ver
boden is). S. 430. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van alle groenten 
in gezouten of gedroogden toestand of op 
andere wijze verduurzaamd, welke in verschen 
toestand niet mogen warden uitgevoerd (voor 
zooverre de uitvoer daarvan niet reed·s ver
boden is). te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Oiize Ministers. van 
Oorfog; van Financien en v.an Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 9 October 1915, 
Kabinet, Litt. E 132 ; 

Deii Raad van State gehoord (advies ·van 
12 October 1915, n°. 21); · 

Gezien het nader i-apport van Onze voor
noemde Ministers van 14 October 1915, Kabinet, 
Litt. ym; 

Hebben goedgevonden en verstaan- -te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitv~er van alle groenten in gezouten of 

gedroogden toestand of op andere wijze ver
duurzaamd, welke in verschen toestand niet 
mogen warden uitgevoerd (voor · zooverre de 
uitvoer daarvan niet reeds verboden is) is 
verboden van den dag der afkondiging van dit 
Besluit. 
. Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ied-;r voor zooveel hem betreft; belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den October 1915. 
WILHELMINA. 

. De Minister van Oorlog, BoSBOOM." 
De 11,;J inister van Financien, TREUB. 

De 1liin. van Landb'ouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 19 Oct. 1915.) 

18 October 1915. BESLUIT, houdende wijziging 
van het verbod van uitvoer van profielijzer, 
gereedschapsstaal en oud gietijzer. S. 431. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van rond, vierkant 
en zeskant staafijzer en staafstaal, boven 
40 m.M. diameter of zijde, alsmede van gereed
schapsstaal, onverschillig of het oud of nieuw 
is, te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 ,Augustus 1914 (Staats, 
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en vaI1 Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 27 September 1915, 
Kabinet, Litt. W 125; 

Den Raad van State gehoord· (advies van 
28 September 1915, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 October 1915, Kabinet, 
Litt. M135 ;, 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

De eerst~ alinea van het Eenig artikel van 
Ons Besluit van 22 Augustus 1915 (Staatsblad 
n°. 376), wordt gelezen als volgf: 
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De uitvoer van rond, vierkant en· zeskant 
staafijzer, en staafstaal, boven 40 in.M. diameter 
of zijde, alsmede van gereedschapsstaal, onver
schillig of het oud of nieuw is, is verboden van 
den dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staat8blad 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad v_an State. 

's-Gravenhage, den 18den October 1915. 
WILHELMINA. 

De 1vfinister van O(jrlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, TREUB. 

De 1'rlin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 20 Oct. 1915.). 

18 October 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van katoenzaadolie, kokosolie, 
kokosvet, sesamolie, soyaolie, grondnoten
olie en, voor zooverre de uitvoer daarvan 
niet reeds verboden is, alle eetbare •Velten, 
met uitzondering van margarine, voor 
zooverre deze door hare bereiding met 
melk en melkbestanddeelen geschikt is 
gemaakt om boter te vervangen. S. 432. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van katoenzaad
olie, kokosolie, kokosvet, sesamolie, soyaolie, 
grondnotenolie en, voor zooverre de uitvoer 
daarvan niet reeds -verboden is, alle eetbare 
vetten, met uitzondering van margarine, voor
zooverre deze door ha:re bereiding met melk 
en melkbestanddeelen geschikt is gemaakt 
om bater te vervangen te verbieden ; 

Gezien de •wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze :Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 2 October 1915, 
Kabinet, Litt. zi2s; 

Den Raad van State. gehoord (advies van 
5 October 1915 n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 October 1915, Kabinet, 
Litt. N1'"; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van .katoenzaaclolie, kokosolie, 

kokosvet, sesamolie, soyaolie, grondnotenolie 
eri, -voor zooverie de uitvoer daarvan niet reeds 
verboden is, alle eetbare vetten met uitzon
dering van margarine, voorzooverre deze door 
hare bereiding met melk en melkbestancldeelen 
geschikt is gemaakt om bater te vervangen, is 
verboden van den dag der afkondiging van dit 
Besluit. 
· Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze :Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn, 
ieder voor zooveel · hem betreft, bela,st met de 
uitvoering van dit .Besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den October 1915. 
WILHELMINA. 

De .. Minister van Oorlog, BoSBOOM. 
De Jlfinister van Financien, TREUB. 

De .iJiin. van Landb(}UW, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 20 Oct. ·1915.) 

18. October 1915. BESORIKKING van den Mi
nister van Oorlog, tot wijziging van de 
beschikldng van den Minister van Marine, 
waarnemencl Minister van Oorlog, van 
28 April 1909, betreffende dienstreizen van 
dienstplichtigen der nationale militie -
die voor den dienst ter zee bestemd, daar
onder begrepen - en van personeel der 
landweer, voorzoovel de zorg daarvoor aan 
den burgemeester der gemeente is opge
dragen. 

Bet ,, Voorschrift betreffende dienstreizen 
van dienstplichtigen der Militie enz." wordt 
gewijl'igd als volgt: 

§ 25. In de v66rlaatste illinea vervallen de 
woorden: 

,,naar de omstandigheden gewijzigde'.' 
en de woorden : 

,,- eveneens voor zooveel noodig gewij• 

zigde -". 
Model N°. 4. 

milicien ,, 
Jn plaats van "landweerplichtige 

te lezen: 
,,dienstplichtige". 

De woorden ,,der lichting" alsmede de daar
achter opengelaten ruimte vervallen. 

Model No. 5. 
Dit 'model te vervangen door het hierna

volgende Model N°. 5. 
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Model N°. 5. 
(§ 25 van het Voorschrift.) 

, OORLOG 
DEPARTEMENT VAN MARINE' 

Uitsluitend te bezigen bij opkomst 
met spoed. 

J\,IARSOHORDER vooi· een dienstplichtige, 
die niet in het bezit is i•an de lastgeving 
in zijn zakboe]de, zich niet in unif~r1n 
kan kleeden en fer bereikir,g" van de plaats 
van opko1nst .Per spoor 1noet reizen. 

Als gevolg van de in de gemeente bekend 
gemaakte Openbare · kennisgeving betreffende de 
oproeping tot opkomst in werkelijken dienst 
wordt deze marschorder afgegeven aan den 
dienstplichtige (1) . . . . . . . . . . . . . 
met last om zoodra mogelijk te reizen naar 
(2) . . . . . . . . . . . en zich aldaar aan 
te melden bij (3) ; . .- . . • . . . 

....... , den ..... 19 
De Burge1ncester der Genieente . . • • • 

N.B. Het is aan de dienstplichtigen vergund 
om voor rekening van het Rijk op hunne 
reis gebruik te maken van trams, veer
booten, veerschuiten en veerponten. Dit 
geldt niet Yoor trams, waarvan de dienst 
beperkt is tot een gemeente. 

Het vervoer per spoortrein geschiedt 
op. vertoon van deze marschorder; bij 
vervoer per tram, per boot. per· veer
schuit of per veerpont wordt, op aan
vrage van het tram- of bootpersoneel of 
van den veerman, een bon afgegeven, 

·in het zakboekje van den dienstplichtige 
aanwezig. Mocht het zakboekje, of 
mochten de bons daarin, niet in bet be
zit zijn van den dienstplichtige, dan is 
de burgemeester uitgenoodigd bij deze 
marschorder het noodige aantal bons uit 
te reiken. 

Op gebrnik van paardentrams kan 
niet worden gerekend. 

- (1) Naam en voorletters; 

(2) Plaats 'van bestemming. l 
. (3) Korps, korpsgedeelte, 
land weerafdeeling of autori
riteit, waarbij de aanmelding 
moet geschieden, 

in te vullen 
door de zorg 
van den Bur
gemeester. 

20 October 1915. BESLUI'l', ter aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 7 Juni 1906 
(Staatsbldd _ n°. 125), waarbij buitenland, 
sche instellingen, bedoeld in art. 132 der 
Hooger-o:hderwijswet, worden aangewezen, 
alsmede de diploma's en getuigschriften, 
bedoeld -in dat wetsartikel, en: de daar· 
aan verbonden vrijstellingen worden om· 
schreven. S. 433. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
31 Augustus 1915, n°. 11822/3, Afdeeling 
Onderwijs; 

Gelet op art. 132 der Hooger-onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van 7 Juni 1906 (Staats-

blad n°. 125) ; • 
Mede gezi~n de adviezen van ieder der 

Senaten der Rijksuniversiteiten ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

28 September 1915, n°. 49) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 October 1915', 
n°. 15152, Afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
na artikel 12 van Ons besluit van 7 Juni 1906 

(StaatsUad n°. 125), wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende als volgt : 

Art. 13. ,,Van het afleggen van het candi
daatsexamen ter verkrijging van het doctoraat 
in de rechtswetenschap wordt, onder .het, in 
ltrtikel 132 der Hooger-onderwijswet gestelde 
vocirbehoud, vrijgesteld de bezitter van het 
diploma van doctor in de rechtsgeleerdheid, 
verkregen aan de Universiteit. te . Gent, de 
Universiteit te Luik, de Katholieke Universiteit 
te Leuven of de Vrije Universiteit te Brussel". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten October 1915. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche 7.aken, 

CORT v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 11 Nov. 1915.) 

20 October 1915. · BESLUIT, waarbij aan F. P . 
ScHUITEMAKER, arts, te Gorssel, vergunning 
wordt verleend het gebouw ,,Veldzicht" 
aldaar tot een gesticht voor krankzinnigen 
in te richten. S. 434. 

WIJ WILHELMINA, ENZ: 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Staat; ·Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 14 October 1915, n°. 12616, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Aan F. P. ScHUITEMAKER, arts, 

te Gorssel, wordt vergunning ver!eend om het 
gebouw ,,Veldzicht" aldaar, met het daarbij 
behoorend terrein, tot een gesticht voor krank
zinnigen in te richten, op de wijze zooals dit, 
overeenkomstig de aan Mejuffrouw ALIDA DE 
MUNNIK verleende vergunning, thans is inge
richt. 

2. In l\.et gesticht mogen uitsluitend vrou
wen, doch niet meer dan twaalf, verpleegd 
warden. 

3. Zander goedkeuring van Onzen Minister 
' van Binnenlandsche Zaken mag noch in de 

lokalen, noch in hunne bestemming eene ver
andering gemaakt warden, die invloed heeft op 
de plaatsruimte of den aanvoer van versche 
lucht in de voor de verpleegden bestemde dag
of nachtverblijven. 

4. De gerreeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
een geneeskundige. 

5. Ons besluit van 15 October 1898 (Staats
blad no. 219), gewijzigd bij dat van 24 Januari 
1906 (Staatsblad n°. 10), waarbij aan Mejuf
frouw A. DE MUNNIK, te Gorssel, vergunning 
is , verleend tot oprichting van een gesticht 
voor krankzinnigen aldaar, vervalt. 

Onze lVIinister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten October 1915. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Staat, 
1l:Iinister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 12 Nov. 1915.) 

20 October 1915. MISSIVE van den 111:inister 
van· Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de Commissarissen der Koningin in 
de provincien betreffende accijns op het 
geslacht van onteigend vee. 

De lVIinister van Financien deelt mij mede, 
dat het bepaalde bij het Koninklijk besluit 
van 10 Augustus 1909 (Staatsblad n°. 294) 
ten opzichte van ter bestrijding van het mond
en klauwzeer onteigend en daarna geslacht 
vee door de met de uitvoering hiervan belaste 

autoriteiten niet nauwkeurig wordt opgevolgd. 
In het' bijzonder vestigt Zijne Excellentie 
er de aandacht op, dat de betaling van den 
accijns op het geslacht, overeenkomstig het 
bepaalde bij artikel 2 van genoemd be~luit, 
behoort plaats te hebben· ten· 'kantore van 
den ontvanger der accijnzen voor de gemeerite, 
waar het afmaken van het · vee pl~ats ·heeft, 
terwijl niets aan den verkoop mag ivorden 
onttrokken. 

Ik ·heh de eer U H.E.G. te verzoeken het 
bovenstaande ter · kennis te brengen va1t de 
burgemeesters in Uw ainbtsgebied en hen 
er op te wijzen~ dat, de bepalingen van meer
genoemd Koninklijk besluit stipt dienen te 
worden nagekomen. 
De Min. van Landbouw, Nij-verheid en Handel, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, VERSTEEG. 

21 October 1915. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Zuiderzee-visscherijreglement en 
het Waddenzee-visscher\jreglement. S. 435. 

- WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 11 Sep
tember 1915, n°. 5726, 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 
Zuiderzee-visscherijreglement (Oris besluit van 
23 April 1915, Staatsblad n°. 205) en op het 
Waddenzee-visscherijreglement (Ons besluit 
van 23 April 1915, Staatsblad n°. 206), beide 
gewijzigd bij Ons besluit van 16 Juni 1915 
(Staatsblad n°. 254) ; · • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 October 1915, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen' voor
noemden Minister van 19 Octo·ber · 1915, 
n°. 6572, afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 18, eerste lid, van het Zuider

zee-visscherijreglement wordt gelezen als volgt: 
,,In afwijking van het bepaalde in artikel 5, 

letter a, is het tot 30 J uni 1916 geoorloofd 
te visschen met een wonderkuil met eene 
kleinere dan de daarin voorgeschreven maas
wijdte, mits het aatje geen kleinere maaswijdte 
heeft dan·: 

10. ·22 m.M. van 1 October tot 14 April; 
- 2°. 17 m.M. van 14 April tot 30 Juni." 

2. Artikel 23, eerste lid, van het W addenzee
visscherijreglement, wordt gelezen als volgt : 

,,In afwijking van het bepaalde in artikel 6, 
letter a, is het tot 30 J uni 1916 geoorloofd te 
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visschen met een wonderkuil met eene kleinere [ zal worden g~plaatst .en waarvan afschrift zal 
dan de daarin voorgeschreven maaswijdte, worden gezon\ien aan den Raad van State. 
mits het aatje geen kleinere maaswijdte heeft 's-Gravenhage,, den 2lsten October 1915. 
dan : WILHELMINA .. 

1°. 22 m.M. van 1 October tot 14 April; 
2°. 17 m.llf. van 14 April tot 30 Juni." 
3 .. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaa tst. 

Onze Minj.ster van Landbouw, Nijverheid 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De 11finister van Ji'inancien, TREUB. 

De .Min. van· Landbouw, Nijverlteid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 21 Oct. 1915.) 

en Handel is belast met de uitvoering van dit 22 October Hll6. MISSIVE van den Minister 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in ✓ van Binnenlandsche Zaken aan de Gede-
de Staatscourant zal worden geplaatst en puteerde Staten van onderscheidene pro-
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den vincien, betreffende het aanspoelen van 
Raad van State. groote zeedieren. 

's-Gravenhage, den 2lsten October 1915. Gedurende .den afgeloopen winte~ zijn op 
WILHELMINA. verschillende plaatsen aan onze zeekust groote 

De JVfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, zeedieren aangespoeld. 
POSTHUMA. Slechts van drie dier aanspoelingen werd -

(Uitgeg. 27 Oct. 1915.) gelijk 'verzocht was bij dezerzijdsche circulaire 
van 11 Augustus 1884, n°. 2504/2, afdeeling 0, 

21 October 1915. BESLUIT, houdende verbod intijds mededeeling gedaan aan den directeur 
van uitvoer van niklcelen en bronzen pas
munt van het Koninkrijk der Nederlanden. 
s. 436. 

WIJ WILHELlYIINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang · van 

den Staat noodig is, den .uitvoer van nikkelen 
en' bronzen pasmunt van het Koninkrijk der 
Nederlanden te verbieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°. 344) ; · 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel _vari 13 October 1915, 
Kabinet, Litt. Dm ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 October 1915, n°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20 October 1915, Kabinet, 
Litt. Xl37; 

Heb.ben goedgevonden en verstaan te be-
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van nikkelen en bronzen pasmunt 

.van het Koninkrijk der Nederlanden is ver
boden van den dag der afkondiging van · dit 
Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te beffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van ·dit Besluit, ·dat in het Staatsbkiil 

van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie 
te Leiden. 

Deze mededeeling, waardoor de directeur in 
d,e gelegenheid was de noodige maatregelen te 
nemen, ten einde de aangepoelde dieren te 
conserveeren en voorde wetenschap te bewaren, 
geschiedde door de burgemeesters van .Katwijk 
en Wissekerke en door den commissaris van 
politie te Hoek van Holland. De overige aan
spoelingen vernam Dr. VAN OoRT eerst later 
nit de nieuwsbladen en dei:.halve te laat om 
nog pogingen tot behoud der. dieren in het 
werk te stellen. 

Orn het groot gewicht, dat er voor :boven
genoemd museum in.- gelegen is, zoo spoedig 
mogelijk medcdeeling van. aanspoeling te ont
vangen, acht ik het van genoegzaam belang 
Uw college uit te noodigen om bij hernieu
wing de aandacht der be.trokken gemeentebe
stur~n op deze aangelegenbeid te vestigen. 

(W. v. D. B. A.,) 

23 October 1915: BESLUIT, tot het in staat van 
beleg verklaren van enkele gemeenten des 
Rijks. S. 437. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van den Raad van Ministers 
van 22 October 1915; 

Gelet op art. 1 van de wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) ; 

Gezien Ons Besluit van 30 Juli.1914, n°. 72; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat, met ingang van 26 October 
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-1915, in Staat van Beleg worden verklaard·de 
gemeenten Oosterhesselen, Sleen en Zweelo. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van· 
Binnenlandsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw,· Nijverheid en 
Handel en van Kolonien zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
Besluit, dat in het · Staatsblad en in de Staats
courant zal warden geplaatst en waarvan. af-. 
schrift zal worden gezonden aari de Algemeene 
Rekenkamer. 

's:Gravenhage, den 23sten October 1915. 
WILHELMINA. 

De tijdelijk-voorzitter-van den Raad van Ministers, 
CORT V •. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 25 Oct. 1915.) 

23 October 1915. BESLUIT, tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van vlektyphus en tot wering zijner 
uitbreiding en gevolgen. S. 438. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
door de wet van 20 • Juli 1884 (Staatsblad 
n°. 164) en gewijzigd bij art. 19 van de wf)t 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314), tot 
vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen, 
noodzakelijk is wegens het voorkornen van 
vlektyphus in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche ·zaken, 
·en vah Onze Ministers van Financien, van 
·Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en 
·Handel van 17 Augustus 1915, n°. 8105, 
afd. V. A., van 23 Augustus 1915, n°. 125, 
Invoerrechten, van 1 September 1915, n°. 230, 
afdeeling Spoorwegen,_ en van 3 September 
1915, n°. 5694, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
no. 80); 

Den Raad van State gehocird, advies van 
28 September 1915, n°. 36; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken, en van Onze Ministers ·van 
Financien, van Waterstaat en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 11 October· 1915, 
n°. 12443, afd. V. A., van 15 October 1915, 
·n°. 104, afd. Invoerrechten, van 19 October 
1915,- La. B. afd. Spoorwegen, en van 21 Oc

·tober 1915, n°. 6662, afd, Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTill( I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der ·wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 iviaart 1877 (Staats
blad n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°: 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 ·(Staatsblad n°. 208) en 27 April 
1912 (Staatsblad n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op vlektyphus toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de inge
zetenen van belang moet . worden geacht, 
benevens uit den tekst van dit besluit worden 
vanwege Onzen :Minister van Binnenlandsche 
Zaken verzonden aan de besturen der ge
meenten, waar dit noodig wordt geacht, ten 
einde in elk van die ·gemeenten te worden 
aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van 
hem verlangd ter zake van de uitvoering van 
dit besluit, nauwkeurig en naar . waarheid 
onverwijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan vlektyphus lijdt of verschijnselen ver
toont, welke doen vermoedei:J._dat hij door die 
ziekte is besmet, is verplicht daarvan onver
wijld kennis te geven aan den burgemeester 
of den . meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervilermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. · 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan vlektyphus lijden of, op grond 
-van een in:gewonnen advies ·van den amb
tenaar van het Staatstoezicht op de volksge
zondheid of van een geneeskundige, doen ver
moeden dat zij door. die ziekte zijn besmet 
of de besmetting op anderen kunnen over
brengen, de door hem noodig geachte maat
regelen van. onderzoek, afzondering en . ont
smetting te doen toepassen en hen naar eene 
openbare inrichting of andere verblijfplaats 
in de gemeente ter verpleging· te doen over-
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brengen, wanneer hun toestand overeen
komstig ·de verklaring van den behandelenden 
geneeskund.ige d.it 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 vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaai: van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting 
vatbare yoorwerpen van welken aard ook, 
uit het huis, erf, voer- of vaartuig, waar 
een geval of een verdacht geval van vlektyphus 
vciorkwam, anders dan met inachtneming 
van de door hem te geven voorschriften, te 
verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen, zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, 
verplicht, op verzoek van een burgemeester 
aan deze onmiddellijk te doen toekomen of 
ten gebruike af te staan tot hunne inrichting 
behoorend materieel, noodig voor behan
deling, verpleging, · afzondering, ontsmetting 
of vervoer van lijders. aan vlektyphus of 
daarvan verdachten, of voor ontsmetting 
of voor vervoer van besmette of- van besmetting 
verdachte goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
het Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en loge
menten, en doet, voor zoover hem dit noodig 
voorkomt, toezicht houden op deze inrich
tingen en op de aldaar nachtverblijfhoudende 
reizigers, zoomede op woonwagens en woon
schepen en op de daarin verblijfhoudende 
personen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn deze verplicht dien 
geneeskundige bij hem te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtn{gen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen. 

De burgemeester doet van hetgeen door 
hem ter bestrijding van vlektyphus of van 

verdachte gevallen dier ziekte wordt of is 
verricht, ten spoedigste mededeeling aan den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

. HOOFDSTUK II. 

§ 1. VAN HET TOEZICHT OP LANDVERHUIZERS 

EN DERGELIJKEN. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze :Ministers van Binnen
landsche Zaken-en van Financien aan te wijzen, 
worden : a. landloopers en personen die met 
woonwagens reizen, b. landverhuizers en per
sonen, die bij troepen reizen of de grens over 
trekken, niet toegelaten dan na geneeskund.ig 
onderzocht te zijn en, zoo nood.ig, na ont
smetting. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het 
eerste -lid worden niet toegestaan, dan met 
inachtneming van de ·voorschriften, daarom
trent door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld · srib b. van het eerste 
lid van dit artikel, in Nederland slechts wor
den toegelaten, langs de wegen en met de 
treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en treinen, worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
tenminste een dag, voordat zij · in werking 
treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten N ederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken met toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding tot wederop
zeggens wordt aangewezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 
12 van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek 
.en wordt verricht op de wijze, die door den 
geneeskund.ige, met inachtneming van het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 23, het 
meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den_ hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef claarvan. 

I 

I 
I 
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11: Personen, die door den geneeskundige 
bevonden warden· aan vlektyphus te •ljjden, 
warden onverwijld, met inachtneming van 
artikel 9 der wet van 4 December 1872 (Staats
blad n°. 134), • overgebracht naar eene door 
den burgemeester der grensgemeente, waarin 
het onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 
van dit besluit aan te wijzen inrichting voor 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten 
en daar afgezonderd en verpleegd, 

Mede warden maatregelen van afzondering 
en ontsmettirig genomen, indien de• genees
kundige dit noodig oordeelt, ten opzichte 
van personen, die verschijnselen vertoonen, 
welke doen vermoeden, dat zij door die ziekte 
zijn aangetast of de besmetting op anderen 
kunnen overbrengen of behept zijn met onge
dierte of daarvan verdacht. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeftigen worden op 's Rijks kosten ver
voerd of verpleegd. 

12. Personen; wier lichamen of kleederen 
besmet moeten worden geacht, . worden niet 
tot voortzetting hunner reis toegelaten, dan 
na ontsmetting. 

Personen, die door den geneeskundige ·be
vonden worden niet aan vlektyphus te lijden, 
noch verschijnselen. vertoonen, welke doen 
vermoeden, dat zij door die ziekte zijn aan
getast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht, mogen niet worden aange
houden, maar warden terstond tot voortzet
ting van hunne reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van 
de reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk · bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandsche· Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteverschijn
selen · vertoonden, welke het bestaan van vlek
typhus deden vermoeden. 

§ 2. VAN HET GRENSVERKEER. 

- 13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, komende 
uit door Onze genoemde :Ministers aangewezen 
naburige, met vlektyphus besmette, buiten
landsche gemeenten, • dan na geneeskundig 
onderzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van · be
doelde gemeenten worden in de Nederlandsche 

Staatscourant Peplaatst , tenminste· een dag 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde · in het lste • 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht.
neming van de voorschriften, daaromtreilt 
door Onze Ministers van: · Binnenlandsche 
Zaken en van Financien gegeven. 

Op tlit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit:besluit. 

§ 3. VAN HET GOEDERENVE:itVOER., 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en .vervoer 
van lompen, .gebruikte kleedingstukken en on~ 
gewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Binneil
landsche Zaken en-van Financien aan te wiJzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbe
werkte wol en haar, hui:den, bontwerk en andere 
voor het overbrengen van voor besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mede door Onze genoemde Ministers aan te 
wijzen. 
' De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
Nederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, .die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- ·en- vervoer ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft; 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te 
geven aan den burgemeester of den meest 
nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goederen, van welke, niettegenst,tande 
daarvan in-,. door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaa ts heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

1'6. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) warden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting . onder
· worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende,. worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan vlektyphus of personen, die verdacht 
warden aan vlektyphus te lijden of. doen ver
moeden, dat zij de ziekte op anderen kunnen 
overbrengen, of behept zijn me.t ongedierte of 
daarvan verdacht, of waari;;_ besmette of ·van 
besmetting verdachte goedcren aangebracht 
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z_ijn - indien de. geneeskundige het noodig I 
oordeelt - van den trein warden gehaakt en./ 
op de wijze, door den geneeskundige voorg~
schreven, warden ontsmet. 

som deswege·, aan de gemeente te vergoeden. 
21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente-

:rolitie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en het . personeel 
werkzaam aan een spoor- of tramwegonderne
ming zijn, vo~r zooveel hun dienst het. toelaat, 
verplicht met· al de hun ten dienste staand~ 
middelen, on1;erwiJld mede te werken tot d_e 
uitvoering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, b etreffende het 
·o,1derzoek, de afzondering, de· ontsmettiU:g, 
de behP"ndeling en verpleging en het vervoer 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde -artikelen; 

Deze . bagages en lijfgoederen warden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter o;itsmetting noodig is. 

Bagages e,r lijfgoederen, -voor ontsmetting· 
aangehouden, warden · desverlangd door den· 
burgeineester op Rijkskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, warden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht 
warden besmet te kunnen zijn. 

§ 4. VERDERE BEPALINGEN. 

20. De burgemeester van elke gr_ensge
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 
·geneeskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering, ontsmetting en verpleging 
van de in de artikelen 8 en 13 ;.an dit besluit 
bedoelde personen, lijdende aan of verdacht 
van vlektyphus, zoomede van een gelegenheid 
tot huisvesting van gezonde verdachte per
sonen en tot het reinigen van personen ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont- · 
·smetting van de in de artikelen 18 en l!) 

van dit besluit bedoelde goederen ; 
c. voor het personeel, noodig tot hulp of 

· opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
_verpleging, de ontsmetting, of het ·vervoer 
·van personen of van goederen, bedoeld in de 
_artikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen 
en antler noodig materieel, en voor alles wat 
noodig is voor een behoorlijke verzorging van 
hen, die zijn afgezonderd. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting v:an gemeentewege tot stand gebracht ter 

. voldoening aan artikel 7 van de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken de 

1915. 

·van per~onen of van goederen. . . . _ . 
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 

·zijn conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkome.nden trein · of tram verplicht; d~;_ -
gen:eeskundige zoo .spoedig mogelijk na aan
konist van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij :bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben ;aargenomen e~ 
van hunne bevinding omtrent · de aanwezig
heid in den trein of tram van voor het over
brengen van . voor besmetting _vatbare voor
werpen. . . , 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven ·in de artikelen 9, 11, 12; 13, 
18 en 19 varn dit. besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voorzoover in genoe~de artikelen 
·niet anders is bepaald · en die kosten niet, 
ingevolge eenige andere wettelijke bepa_ling, 
ten laste van anderen moeten warden gebracht. 

23. De krachtens artikel · 9 van dit_ besluit , 
aangewezen geneeskundige volgt in de _ uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche ·_ Zaken of 
de ambtenaar van het Staatstoezicht op. de 

,volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne 
·standplaats behoort, hem geven: 

HiJ staat den. burgemeester, elkcn -ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of 'van 
invoerrechten · en accijnzen, de stationschefs 
en het overige personeel werkzaam bij eene 
spoor- of trainwegonderneming met zijn advies 
ter zijde, wanneer zij dit behoeven bij de uit
voering van I wettelijke voorschriften betref 
fende de wering of bestrijding va:h- vlektyphus 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondh,:,id, dan geeft hij daarvan, onver 
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den bui·gymeester en aan bovenge?-oemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. -
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§ 5. VAN HET SCHEEPVAARTVERKEER. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche . 
-Zaken· is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van· Onze Ministers van Financien, 
van ·waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, tot wering van de besmetting door 
vlektyphus, toezicht te doen houden op schepen, 

_ die langs binnenwateren het land binnen
varen, en zulks met toepassing voor zoover 
mogelijk en noodig, van de artikelen 8 tot en 
met 12 en 20 tot en met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat aan 
te wijzen gemeenten, gelegen aan stroomen, 
rivieren, kanalen of· andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
·daarlangs varende schepen en hunne opva
renden door een of meer geneeskundigen, die 
daartoe door· Onzen .Minister van Binnen
landsche Zaken, met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoeding, tot wederopzeg
ging worden aangewezeri: 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag -v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreig-en van vlektyphus bevoegd, 
geneeskundig toezicht te doen houden op 
de opvarenden van de in· de gemeente vertoe
vende vaartuigen. De personen, waarop dit
toeziclit wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich 
daaraan te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van clit besluit bedoelde gemeenten, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats· 
in te nemen en aldaar zonrler gemeenscbap 
met den wal of niet andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat-
regelen toegepast zijn. · 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
der_ wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
no. 134); zooals dat luidt volgens de wet van 
·28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 

naleving van de gegeven oevel~n en is verplicht 
de vrageil, hem ·door of namens· de.ri met' het 
gezondheidsonclerzoek belasten· geneeskunclige 
gedaan, nauwkeurig en naar· waarlieid te ·be
antwoorden. 

27. Da geneeskundige verricht, ·behoudens 
het bepaa.lde in artikel 23, lste lid, het geiond
heidsonderzoek van het schip, van ·de opva
renden en van de -lading of andere 'op -het 
schip aanwezige goederen, op de wijze; die 
hem, n,a. overleg· met ·den burgemeester, het 
meest doeltreffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het sJhip binnen de 
laatste 24 uren een gezcmdheidsonderzoek 
overeenkomstig. de voorschriften van dit 
besluit heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onderzoek vrijstellen, Jndien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek ov~rigens geen aanleiding 
geeft. 

28. Da geneesknndige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens biJroep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche Za.ken. · 

De kosten op deze maatregelen vallende 
komen ten laste van het Rijk. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten en het verbod van ge
meenschap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen, naar 
aanleiding van bet gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het laa tste 
geval kunnen evenwel de cipvarenden, die bij 
het gezondheidsonderzoek bevonden warden, 
niet te lijden aan vlektyphus, noch verschijn
selen van die ziekte te vertoonen, noch doen 
vermoeden dat zij de besmetting op anderen . 
kunnen overbrengen, nocb behept zijn met 
ongedierte of daarvan verdacht, met toe, 
stemming van den m:et bet onderzoek belasten 
geneeskundige terstond zonder verdere belem
mering aan den wal worden toegelaten. Vooraf 
heeft ontsmetting · der kleederen en reiniging 
der )'.>ersonen plaats, indien dit door den 
geneeskundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schip tot ·den 
verderen doortocht is toegelaten en -het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens hot model 
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door Opzen Minister van Binnenlandsche 
.Zaken vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het scliip, van 
<lien der opvarenden en van <lien der lading of 
andere op het schip aanwezige goederen, be
nevens van 4et aantal der opvarenden. 
. Ee_ne dergelijke verklaring wordt ook door 
den, • gen_eeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in 
de plaats kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
als in artikel 25 van dit besluit bedoeld, zorgt, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 20, zoo 
spoedig mogelijk, op Rijkskos.ten, in overleg 
met den ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid of den krachtens eerst
genoemd artikel aangewezen geneeskundige, 
voor het personeel en het materieel, dat de 
geneeskundige voor het gezondheidsonderzoek 
behoeft en dat noodig is voor de uitvoering 
van de naar aanleiding van het gezondheids
onderzoek voorgeschreven maatregelen. 

32. ·o de . rachtens artikel 25 van dit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelijk het eerste en derde lid van artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken amb, 
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 

· bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van vlek
typhus. · 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel huri' dienst het toe
laat, verplicht met al de hun ten dienste 
staande middelen, onverwijld mede te werken 
tot de uitvoering van de voorgeschreven maat
regelen. 

HOOFDSTUK I;n. 

Slotbepalingen. 

33. Onze in dit- besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij 
zijn tot stand gekomen, te wijzigen of in te 
trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid wordt daaronder verstaan 
de Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet 

-belast met het toezicht op de handhaving 

van de wettelijke bepalingen betreffende be
smettelijke ziekten . 

Waar in dit besluit sprake is van ontsmetten 
of ontsmetting, wordt daaronder mede verstaan 
het verdelgen van ongedierte. 

35. 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 Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en_ waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van· State. 

's-Gravenhage, den 23sten October· 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
.Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
De 1l:linister van Financiiin, TREUB. 
De Minister van T-Vaterstaat, C. LELY. 
De Min. van· Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 
(Uitgeg. 20 Nov. 1915.) 

23 October 1915. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. • S. 439. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 

van 12 September 1914 (Staatsblad n°. 451), 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der pest en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, en van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel van 18 Augustus 1915, n°. 10076, 
afdeeling Volksgezondheicl en Armwezen, van 
24 Augustus 1915, n°. 108, afdeeling Invoer
rechten, van 1 September 1915, n°. 229, afdee
ling Spoorwegen, en van 3 September 1915, 
n°. 5695, afd. Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
no. 80), laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314) ; 

Den Raad, van State gehoord (advies van 
28 September 1915, n°. 35) ; 

Gelet op · het nader rapport van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken, en van Onze Ministers van Finan-

33* 
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cien, van ·waterstaat en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 11 October 1915, 
n°. 12442; afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen, van 15 October 1915, n°. 103, afd. 
Invoerrechten, van 19 October 1915, La. 0, 
afd. Spoorwegen, en. van 21 October 1915, 
n°. 6663, afd. Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te ·bepalen : 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de bnrge
meesters, iede:t voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der wet van 
4 Deceniber 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 ~Iaart 1877 (Staatsblad n°. 66), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad 11°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatsblad 11°. 208) en 27 April 1912 (Staats
blad 11°. 165). 

Uittreksels uit•den tekstdier wet, voor zoover 
de· bepalingen op pest toepasselijk zijn, · en 
de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens 
uit den tekst van <lit besluit worden vanwege 
Onzen Minister• van Binnenlandsche Zaken, 
zoodra deze <lit noodig acht, aan de gemeente
besturen verzonden, ten einde in elke gemeente 
te worden aangepfakt. 

2. Keh ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van 
hem verlangd ter zake van de uitvoering 
van <lit besluit, nauwkeurig en naar ·waarheid 
onverwijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht· daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeester .of den 
meest nabij zijnden ambtenaar ·van Rijks
of gemeentepolitie. 

Deze verplichting. rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij .geem
ployeerden. 

·4, De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pest lijden of, op grond van 
een inge,vqnnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden 
dat zij door die ziekte besmet zijn of de besmet-

ting op anderen kunnen overbrengen,_ de door 
hem noodig geachte maatregelen van onder
zoek, afzondering en ontsmetting _ te doen 
toepassen en hen naar eene openbare inrich
ting of andere verblijfplaats in de gemeente 
ter ·verpleging te doen overbrengen, wanneer 
hun toestand overeenkomstig de · vetklarin:g 
van den behandele11den geneeskundige <lit 
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 vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

5. De burg~meester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoczicht op de volksgezondhcid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van. besmetting vat
bare voorwerpen van welken aard ook, nit 
het huis, er£, voer- of vaartuig, waar een geval 
of een verdacht geval van pest voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door 
hem te geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinricb,tingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting hot toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan pest of daarvan verdachten, 
of voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk'· maken vari besmet of van 
besmetting verdacht ongedierte - of voor 
vervoer van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
het Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan eeli. nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem <lit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op 
de aldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestimr een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van <lit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze. verplicht <lien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van <lit besluit, hetzij mondeling, 
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hetzij- schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eenc met pest besmette plaats ver
toefd- .te hebben: 

-De,._burgemeester doet van- hetgeen door 
hem j;_er b_estrijding der pest of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste - ;rnededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

· '§_ 1. · Van het toezicht op_ landverhuizers 
en dergelijken._ 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze _Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en van Financien aan te 
wijzen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten, dan na geneeskundig onder
zocht te zijn en zoo noodig, na ontsmetting 
der kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op .het bepaalde in het 
eerste lid worden niet toegestaan, dan met 
inachtneming van de voorschriften, daarom
trent door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken . en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Lstnd
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b. van het eerste 
lid van <lit artikel, in Nederland slechts wor
den toegelaten, langs de wegen en casu quo 
met de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De bescbikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten, wegen en casu quo treinen, worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
ten minste een <lag, voordat zij in . werking 
treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel becloelcle 
•personen aankomen, door ·eenen geneeskundige, 
die claartoe door Onzen Minister van Binnen
Jandsche Zaken met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoecling tot wecleropzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van 
het bepaalde in de artikelen Hi, 11 en 12 
van clit besluit. 

10. Het onclerzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen met het clouane-onderzoek 
en wordt verricht op de wijze, die door den 
geneeskundige het meest doeltreffend \vordt 
geoordeeld. 

Deze treeclt omtrent het onclerzoek in over-

leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Perstmen, die door den geneeskundige 
bevonclen worden niet aan pest te lijden, nocb 
verscbijnselen· vertoonen, welke doen· ver
moeden, clat zij door die ziekte besinet zijn, 
mogen niet worden aangebouclen, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis 
toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbon-den. 

Aan hen worclt zoo sp.oedig mogelUk een 
scbriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken 
vastgesteld model, vermelclende dat zij, Necler
lancl binnengekomen, geen ziekteverschijn
selen vertoonden, welke bet bestaan van pest 
declen vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worclen aan pest te lijden, worden 
onverwijlcl, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
no. 134), overgcbracht naar eene door den 
burgemeester cler grensgemeente, waarin bet 
onclerzoek plaats beeft, volgens artikel 20 
van dit besluit aan te wijzen inrichting voor 
verpleging van lij ders aan besmettelijke ziekte 
en daar afgezonclerd en verpleegcl. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige clit nooclig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke cloen vermoeden, clat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door · de verpleegclen of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks 
kosten vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier licbamen of kleederen besmet 
moeten worclen geacht, worden niet tot voort
zettint bunner reis toegelaten, clan - na reini
ging e~ ontsmetting, waaronder het onscha
delijk maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van !iet grensver keer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze J\'Iinisters van Binnen
landscbe Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, komende 
uit door Onze genoemde Ministers aangewezen 
naburige, met pest besmette, buitenlanclsche 
gemeenten, clan na geneeskundig onderzocht 
en zoo nooclig ontsmet. te zijn. · 

De_ beschikkingen tot aanwijzing van be-
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doelde gemeenten worden in de Neairlandsche 
Staatscourant geplaatst tenminste een dag 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op "het bepaalde in het 
lste lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaroiu trent 
door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 3. Van het goederenver1Joer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in'., door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed nit landen 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 bet overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mede door Onze genoemde Ministers aan 
te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N eilerlandsclte Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of 
doorvoer nit landen, die toegetreden zijn tot 
de op 3 December 1903 te Parijs gesloten en 
bij de wet van 31 December 1906 (Staatsblad 

Ji0 • 370) goedgekeurde internationale sanitaire 
-0vereenkomst, gedragen Onze genoemde Mi
·nisters zich naar de bepalingen van d_ie over-
• eenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
_goederen, waarvan ir).-, door- of vervoer ver-
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, 

·is verplicht daarvan onverwijld kennis te 
:-ge~en aan den burgemeester of den meest nabij 
czijnden ambtenaar van Rijks- · of gemeente
iiolitie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem
ployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegen
staande daarvan in-, door- of vervoer verboden 
is, in-, door- cif vervoer plaats heeft, is artikel 5 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n °. 134) toepasselij k. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) warden aan geen 
enkele _belemmering of ontsmetting onder-. 
worpeti.. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen-

als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, warden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin pest
lijders of personen, die verdacht w~rden aan 
pest te lijden of waarin besmette of van be
smetting verdachte goederen · aangebracht 
zijn - indien de geneeskundige het noodig oor
deelt - van den trein worden gehaakt eh op 
de wijze door den geneeskundige voorge-
schreven, warden ontsmet en zoo· ·noodig 
van ongedierte wordeti. gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en. lijfgoederen warden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter oti.tsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting· 
aangehouden, ·worden desverlangcl aan de 
eigenaars op hunne kosten doo_r den burge
meester hagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht 
kunnen 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 
v11n het Staatstoezicht op de volksgezond
heid of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

ff. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van pest ; 

b. voo_r een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen he_t onscha
delijk maken van besmet of van besmetting 
verdachte ongedierte - van de.in de artikelen 
18 en 19 v11n dit besll!,it bedoelde goederen ; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - of het vervoer 
van personen of van· goederen, bedoeld in de 
artikelen 8, 13, 18 en. 19 van dit -besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middeler;i. tot .het onscha-
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delijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ._cingedierte, vervoermiddelen, nieu
_belen en antler noodig materieel. 

Zo_o gebruik gemaakt wordt van de inrich. 
ting van gemeentewege tot stand gebracht 
ter voldo_ening aan artikel 7 van de wet 
van 4 ,December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
bepaalt: Onze _ Minister van Bimienlandsche 
Zak~n de_ som deswege aan de gemeente te 
vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten· en 
accijnzen, de stationschefs· en alle geemployeer
den an,n een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst bet toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste stan,nde 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting -
waaronder is begrepen het onschadelijk maken -
v:an besmet. of van besmetting verdacht onge-

. dierte - behandeling en verpleging en het 
vervoer van personen of van .goederen. 

Onverminderd , bet bepaalde in 11rtikel 3, 
zijn c_ondncteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of- tram aan bet station, 
kennis te geven van de verdachte , erschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid 
in. c_l.en trein of tram van voor het overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11,. 12, 13,. 
18 en 19 van di:, besluit, komen ten laste van 
het. Rijk, voor· zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke- bepaling, ten 
laste van andere moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn amht de aanwij:r.ingen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
of de ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
vo!ksgezondheid, tot wiens dienstkring . zijne 
standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den ·burgemeester, elken amb, 
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie, of van 
invoerrechten en accijnzeu, de stationschefs 
en de overige geemployeerden bij eenc spoor
of tramwegonderneming met zijn advies ter 
_zijde wanneer zij dit behoeven bij de uit-

voering van wettelijke . voorschriften betref
fende de wer~g of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dr~igend gevaar voor de open-· 
bare gezondheid, dan geeft hij da11rvan, onver
minderd artikel lfi der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
am btenaar van , het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid. 

§ 5. Van het sch;eepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van _Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijver
heid en Handel, tot wering van de besmetting 
van_ pest, toezicht te doen houden op schepen,. 
die fangs binnenwateren het land bjnnen-. 
varen, en zulks met toepassing, voor _zoover 
mogelijk en noodig, van de artikelen 8 tot _en 
met, 12 en 20 tot en met 23 van dit besluit. 

25. Siihippers van vaartuigen, komende. 
uit landen of plaatsen door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken wegens pegt be
smet verklaa_rd of aan boord waarvan een 
geval dier ziekte tijdens de jongste zeereis 
is voorgekomen, mogen geen andere Neder
landsche havens of reeden dan die van Vlis
.~ingen, Hoek van Holland, IJ-muiden, Helder, 
H arlingen, Delfzijl, H ellevoetsluis of N euze~ 
of die nader door Onzen Minister van B_inn_en
landsche Zaken zullen zijn aangewezen, n,an
doen, of elders in N ederland landen, dan 
na hun schip in eene der genoemde havens 
of op eene ,der genoemde reeden het gezond
heidsonderzoek, voorgeschreven bij de wet 
van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), te hcbben 
doen ondergaan. 

De schipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in N ederland elders liggende, dan iu 
een van bovengenoemde havens of op een:·van 
bovengenoem_de reeden, en waarop de pest 
wordt waargenomen, is verplicht op de eerste 
aanzegging van den burgemeester van de 
havenplaats, wa11r hij ligt, of van de gemeente, 
die het naast aan · zijn ankerplaats ligt, naar 
eene der genoemde havens of reeden te ver
trekken, tenzij h\j verkiest weder zee te kiezen. 

Onder ,~reede" wordt verstaan elke ari.ker
plaats voor uit zee komende schepen binnen 
de zeegaten en op de rivieren en stroomeil. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat 
aan te wijzen plaatsen, gelegen aan stroomen, 
rivieren,- _ kanalen of andere binnenwater_en, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
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daarlangs varende schepen en hunne opvaren
den door een of meer geneeskundigen, die daar
toe door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, met· toekenning van ~en door deien· te 
bepalen vergoeding, tot wederopzegging wor
den · aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de N_ederlandsche Staatscon
rant geplaatst ten minste een dag v66rdat ~ij 
in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij he€ 
verschijnen of dreigen der pest bevoegd, ten 
koste .van de gemeente geneeskundig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de 
in de gemeente vertoevende vaartuigen. De 
personen, waarop dit toezicht . wordt uitge
o_efend, zijn verplicht zich daaraan te onder
werpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der ·wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 ·Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, · varende 
langs of aankomende aan eene der in ···artikel 
26 van dit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan ·een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht· met zijn schip de 
door den hurgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zon_der gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te 
blijven, totdat het gezondheidsonderzoek en 
de naar aanleiding daarvan bevolen gezond
heidRmaatregelen toegepast zijn. 

· Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is foepasselijk het tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. J3,t), zooals dat luidt volgens cle wet van 
28 Maart .1877 (Staaf-sblad n''. 36). 

· De schipper ·zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven be elen en is · ver
plicht de vragen, hem door of namens den met 
het gezondheidsonderzoek belasten geneeskun
dige gedaan, nauwkeurig en naar waarheid 
t,e bea.ntwoorden. 

21( De gcneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opva
renden en van de lading of andf>re op bet schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, 
na ovcrleg met den burgemeester, het meest 
doeltreffend voorkomt. 

lndien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste ·24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften vmi dit 
besluit heeft ondergaan, kan hij · het van -verder 
onderzoek vrUstellen, indien de toestand van 

het- schip of van de opvarenden heJU tot zoo
. danig ·onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

29. De geneeskundig~; die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester · ad vies 
omtrent de in het belang · der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk. • ad vies de 
burgemeester verplicht is onverwijld •gevolg te 
geven. behoudens berciep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche Za!ren. 

De kosten op deze · maatregeien vallende_, 
komen ten_ laste · van het Rijk. 

Ontsmetting -'- waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - geschiedt, zoo 
noodig, volgens de regelen, kraehtens artikel 
25 der wet van 4 December 1872 (8ta1J,tshlad 
n°. 134) vastgesteld. 

30. Het schip wordt dadclijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod 
van gemeensch<J,p m,et den ·wal opgeheven, 
hetzij na afloop van het ge~ondheidsonderzoek, 
indien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen 
naar aan1eiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, riitvoering is gegeven. In het 
laat,ste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheid8onderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan pest, noch verschijn
selen van die ziekte te vertoonen, met toestem
ming van den met het onderzoek belasteri ge
neeskundige, terstond onbelemmerd aan den 
wal worden toegelaten. Vooraf heeft ont
sIUetting der kleederen en reiniging der per
sonen plaats, indien dit door den geneesktmdige 
noodig wordt geoordeeld. 

31. Ten bewijze, dat het scbip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en ·het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met, Jiet gezond
heidsonderzoek be!asten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken vast 
te stellen en waaruit zal moeten hlijken van den 
toestand van het .schip, van dien der opva
renden en van dien der lading of andere op 
het schip aanwezige goederen, benevens van 
het aantal de, opvarenden. -

Eene dergelijke verklaring wordt 00k door 
den geneeskundig~ afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene -vroegere verklaring in 
de plaats. kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt. als in artikel 26 van 

I 
I 
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dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogel~jk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het ma
terieel, ·dat de geneeRkundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor 
de· uitvoering van· de naar aanleiding· van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen. 

33. Op· de krachtens artikel 26 van dit 
bosluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelijk bet eerste en derde lid van artikel 23 
van dit hesluit. 

Zij staan den hurgemeester on elken amb
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschrift.en 
betreffende de wering of bestrijding_ der 
pest. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun ·dienst het toolaat, 
verplioht met· al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitv.oering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgescbreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalinr,en. 

31'. Onze in dit besluit genoemde :Ministers 
zij~ bevoegd de door hen kmchtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwij
zingen, zoo dikwijls de omstandigheden dit 
gedoogen of noodig maken, op dezelfde wijze 
als zij zijn tot stand gekomen, te w~jzigen of 
in te trekken. · 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op . de 
volksgezondheid, wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffencle besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking op den tweeden dag 
m, dien der dagteekening van bet Sta,at.sblad 
en van de Staatscourant, waarin het ge-

laatst is. 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 

van Financien, van Waterstaat en van Land
bou w, Nijverheid en HandeJ. zijn belast met de 
uitvoering 1<an dit besluit, dat in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal wor-

\ 

den geplaatst: en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan' den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 238ten October 1915. 
WILHELMINA. 

I De 1vlinister van Staal, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

·De Minister van P.inanden, TREUH. -

De ·111inister i•an Water.slaat, C. LELY. 
De 111ini~ter van Landbomi:; 

Nijverheid en Handel, 
PosTIDJMA. 
(Uitgeg. 20 Nov. 1915.) 

27 October 1913. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en vVet-

. houders 'van Naarden van 21 l\!Iaart 1911, 
waarbij. aan G. · VuYST, aldaar; vergun
ning is verleend voor den verkoop van 
sterken· drank in het klein. S. 440, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister v.an Binnenlandsche Zaken van 
17 Septemb~r 1915, n°. 11640, Afdeeling Volks
gezonµheid en Armwezen, betreffende het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Naarden, van 21 Maart 1911, waarbij aan 
G. VuYsT, aldaar, vergunning is verleend voor 
den verkoop van sterken drank in het klein in 
de kelderlocaliteit van het perceel, plaatselijk 
gemerkt n°. 479 en gelegen aan de Gansoord
straa t aldaar ; . 

Overwegende, dat artikel 8, eerste lid, 8°. 
van de Drankwet (Staatsblad 1904 n°. 235) 
bepaalt, dat cle vergunning wordt geweigerd, 
wanneer de· localiteit, waarvoor zij wordt · ge
vraagd, niet voldoet aan de· eischen, gesteld 
krachtens artikel 6 dier wet ; 

dat krachtens artikel 6 dier wet eischeri zijn 
gesteld bij de artt: 2-8 van Ons besluit van 
7 Februari 1906 (Staatsblad n°. 22) ; 

dat de lbcaliteit, voor welke door Burge
meester en· Wethouders van Naarden bij hun 
bovenverm~ld besluit aan G. VuYST vergmw.ing 
is verleend; aan die eischen niet voldoet ; · 

dat derhalve bedoeld besluit is genomen in 
strijd met de wet ; 

Gelet op' artikel 153 der Gemeentewet -; 
<Den Ra,:,.d van State gehoord (advies van 

12 October 1915, n°. 34) ; 
Gezien liet nader rapport van Onzen Minister 

van Staat, :Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 23 October 1915, n°. 12911, Afdeeling· 
Volksgezondheid en Armwezen; 

Hehben goedgevonden en verstaan: 
· voormeld besluit van Burgemeester en Wet-
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houders· van Naarden, van 21 _i\faart 1911, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

On;.e :Minister V(l,n Binnenlandsche Zaken· is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afsch_rift zal worden medegedeeld aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten October 1915. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van Staat, .il'Iinister van Binnen
landsche Zaken, CORT v. D.LINDE?I. 

( Uitgeg. 16 Nov. 1915.) 

28 October 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van lijnolie. S 441. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van lijnolie te 
verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze i\'linisters van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 9 Juli 1915, Kabinet, 
Litt. IJ85 ; 

Den Raad van State gehoord (advies' van 
13 Juli 1915, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 October 1915, Kabinet, 
Litt .. Tl4U ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig ar_tikel. 
De uitvoer van lijnolie is verboden van den 

dag der-afkondiging van dit Besluit. 
Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffen of in bijzcindere gevallen daarvan 
· ontheffing te doen verleenen. 

Onze i\'linisters van Oorlog, van Financien 
·en van Landbouw, -Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem l:ietreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en 'waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten October 1915. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, BOSBOOM. 

De 1Winister van Financien, TREUR. · 
De JJ,Jin. van Landbou.w, Nijverheid en Handel, 

PosTHUl\[A. 
( Uitgeg. 28 Oct. 1915.) 

28 O_ctober 1915. · BESLUIT, betreffende-wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 10 No
vember 1892 (Staatsblad n°. 253), zooals 
dat is gewijzigd bij de Koninklijke Be-

sluiten van 5. Augustus 1895 (Staatsblad 
n°. 147), 17: Januari 1898 (Staatsblad 
n°. 22), 24 Juni 1898 (Staatsblad_n°. 149) 
en 16 December 1902 (Staatsblad _n°. 222), 
yan wel~. gewijzigd Koninklijk Besluit de. 
tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk 
Besluit van 19 Februari 1903 (Sta,atsblad 
n°. 78) en zooals deze tekst sedert wederom .. 
is gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 
9 September 1910 (Staatsblad n°. 279), 
houdende o. a. vaststelling der reglemen-, 
taire bepalingen ter uitvoering van de wet 
betrekkelijk de inkwartieringen en het 
onderhoud van het krijgsvolk en de 
transporten en leverantien voor de legers 
of verdedigingswerken van het Rijk gevor
derd, van den 14den September 1866 
(Staatsblad n°. 138), zooals die wet is 
gewijzigd bij de wetten van 29 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 53), 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), van 10 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 83) en van 22 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 175). S. 4-42. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van On~en Jviinister van 

Oorlog, van Onzen Minister van Staat, Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, alsmede van 
Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, van Financien, van Marine en van 
Kolonien, van 26 Juni 1915, VIde Afdeeling 
n°. 102, van 2 Juli 1915, n°. 4757, Afdeeling 
B.B., van 7 Juli 1915, Afdeeling II, Bureau A, 
no. 17142, van 9 Juli 1915, Generale Thesaurie, 
no. 156, van 14 Juli 1915, Bu:reau B, n°. 78, 
en van 20 Juli 1915, Afdeeling C1, n°. 2 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Augustus 1915, n°. 50) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 September 1915, 
IIde Afd. n°. 615, van 25 September 1915. 
no. 7232, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
van 4 October 1915, Directie van den Land
bouw,. n°. 24030, 2de Afdeeling, Bureau A, 
van 8 October 1915, Generale Thesaurie, 
no. 91, van 21 October 1915, Bureau B n°. 46, 
en 25 October 1915, Afdeeling C1, n°. 18; 

Overwegende, dat · de o_ndervinding heeft 
geleerd, dat het wenschelijk is om wijziging 
te brengen in den sedert herhaaldelijk. gewij
zigden tekst van het Koninklijk Besluit van 
10 November 1892.. (Staatsblad n°. 253), zooals 
deze is bekend gemaakt bij het Koninklijk 
Besluit va~ 19 Februari 1903 (Staatsblad n?. 78) 
en ~edert weder. is gewijzigd bij het Koninklijk 
Besluit van 9 November 1910 (Staatsblad 
n°. 279); 
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Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen, dat in voormelden gewijzigden tekst 
de navolgende wijzigingen warden geb_racht: 

Art. 8. Aan punt 5° wordt eene alinea 
toegevoegd, luidende : 

,,De Minister. van Oorlog is bevoegd in 
bijzondere omstandigheden de schadeloos
stellingen bedoeld in de punten 20, 3° en 5° 
van dit artikel te verhoogen." 

Art. 13. Voor: ,,buitengewoon onder de 
wapenen" wordt gelezen : 

,,in werkelijken dienst". 
Voor : ,,lliilitietelegram" wordt gelezen : 

,,oproepingstelegram". 
Art. l4bis. In de eerste alinea wordt voor: 
,,een hulp-vorderingscommissaris ;" gelezen: 
,,een of twee hulp-vorderingscommissarissen ;" 
De vierde alinea, luidende : 
,, V oor ,al de genoemde . rµoeten ver-

richten" vervalt. 
Art. 15. Voor: ,,welke ·zijn aangewezen 

voor vordering" wordt gelezen : 
,,we!ke zijn aangewezen voor vordering van 

paarden". 
Voor : ,, van het uur ( de uren)" wordt gelezen : 
,,van het uur of de_ uren". 
Art. 16. N,a de eerste alinea wordt eene 

nieuwe alinea ingelascht, luidende : 
,,Kamen op de in art. 17 hierna bedoelde 

,,alphabetische lijst(en) een groat aantal 
,,paarden voor, dan wordt door den burge
,,meester, in overleg met den Directeur van het 
,,Remontewezen, eene regeling getroffen, dat 
,,de paarden bij gedeelten op de verzamelplaats 
,,aanwezig moeten zijn". 

Art. 17. De eerste en de tweede alinea 
warden vervangen door twee nieuwe alinea's, 
luidende: · 

,,Voor iedere gemeente, of - indien op den 
,,dag van opkomst der militie de paarden uit 
,,verschillende deelen der gemeente op 'ver
,,schillende plaatsen, of wel nit een deel der 
,,gemeente niet ter vordering moeten warden 
,,aangeboden - voor ieder zoodanig dee! der 
,,gemeente, wordt door de zorg van den bur
,,gemeester eene alphabetische lijst in tweevoud 
,,aangelegd en bijgehouden, bevattende de 
,,namen van de metterwoon in de gemeente of 
,,het dee! der gemeente, waarop de lijst betrek
,,king heeft, gevestigde eigenaren van de in die 
,,gemeente of dat dee! der gcmeente, aanwezige 
,,paarden, ook- clan, wanneer het paard (de 
,,paarden) slechts gedurende een deel van het 
,,jaar in die gemeente of in dat deel der ge
,,meente aanwezig is (zijn). Woont de eigenaar 
,,buiten de gemeente, of het deel der gemeente, 

,,dan wordt-:[worden) de naam (namen) van 
,,den (de) in fie gemeente of het · deel der ge
,,meente metterw9on gevestigden (gevestigde) 
,,gewoonlijk voor den eigenaar optred~nden 
,,(optredende), persoon (personen) (zetbaas, zet
,,boer, bouwmeester; huurder van een paarcl, 
,,ook wanneer dit een zoogenaamd maandpaard 
,,is, of andere met het toezicht op het paard of 
,,op de paarden belaste personen) op de lijst 
,,vermeld. 

,,In het geval dat de eigenaar buiten de 
,,gemeente of het deel der gemeente woont, 
,,doch er in· die gemeente of dat deel der ge
,,meente geen persoon kan warden aange-
,, wezen, die gewoonlijk voor den eigenaar ? 
,,optreedt, wordt de naam van den· eigenaar 
,,op de lijst geplaatst. Wonen en de eigenaar 
,,Im de gewoonlijk voor den eigenaar optredende 
,,persoon buiten de gemeente of het. deel der 
,,gemeente, dan wordt de naam van den laatsten_. 
,,op de lijst vermeld. Op de genoemde alpha-
,, betische lijst·wordt bij iederen· eigenaar, clan 
,,wel den voor ee·n eigenaar gewo~nlijk optre
,,denden persoon, het aantal der in zijn bezit 
,,of onder zijn beheer of zijn toezicht zijnde 
,,paarden vermeld". 

In de vierde alinea wordt voor : 
,,Kunnen de gemeentebesturen" gelezen: 
,,Kan de burgemeester" 

en wordt voor : 
,,Ontvangers" gelezen: ,,ohtvangers". 
De vijfde alinea vervalt. 
Aan het slot van het artikel wordt eene 

nieuwe alinea toegevoegd, luidende : 
,,Door de burgemeesters van geineenten, 

welker paarden al!e, of voor een deel, op een 
,,buiten die gemeente gelegen vorderingsplaats 
,,ter vordering moeten wordeIJ. aangeboden, 
,,wordt aan_den burgemeester van de gemeente, 
,,waarbinnen die vorderingsplaats· gelegen is, 
,,een exemplaar toegezonden van dezulke 
,,der bovenbedoelde lijsten, welke betrekking 
,,heeft, hetzij op de geheele gemeente, hetzij 
,,op dat dee! der gemeente, nit · hetwelk ·de 
,,paarden te dier vorderingsplaats moeten 
,,warden aangeboden. Dit exemplaar wordt 
,,jaarlijks in de eerste helft van Maart aan deri 
,, betrokken. burgemeester opgezonden en, · na 
,,zooveel noodig te zijn herzien, v66r het einde 
,,dier maand weder aan den burgemeester van 
,,de gemeente, waarbinnen de vorderingsplaats 
,,is ·gelegen, teruggezonden." 

Art. 18. . De. eerste alinea wordt .· vervangen 
door eene nieuwe alinea, luidendP : 

,,Ieder, wiens naam voorkomt op een der 
,,in het vorig artikel bedoelde lijsten, ._voor 
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,,zoover die lijsten betrekking hebben op eene 
,,gemeente, welke - of op een deel eener ge
,,meente, hetwelk - voor vordering op den dag 
,,van opkomst der militie is aangewezen, 
,,ontvangt in de:i"i loop der maand Januari van 
,,elk jaar, door de zorg van den burgemeester 
,,der betrokkeri gemeente eene ingevulde last
,,geving volgens het als bijlage B bij dit besluit 
,,gevoegde modE?L" 

In de tweede alinea wordt voor : 
,,de bedoelde .lijst" gelezen : 
,,eene zoodanige lijst". 
Art. 19. Onder 4°. wordt voor : 
,,paarden." gelezen : 
,,paarden ;" 
na 4°. warden twee nieuwe punten 50_ en 

60. · opgenomen, luidende : 
,,5°. de verstrekking van een geldelijk 

,,voorschot uit de gemeentekas aan den vor
. ,,deringscommissaris of diens vervanger ; 

,,6°. het opleggen van bescheiden en materieel 
,,ten dienste van de paarde~vordering." 

Art. 20. Onder k wordt voor : ,,veertien 
dagen" 

gelezen : ,, vier weken". 
-Art. 22. Het artikel wordt gelezen : 
,,Zoodra het oproepingstelegram is ont-

,,vangen, wordt door de zorg van den burge
,,meester in die gemeenten, welke volgens 
,,art. 15 voor vordering van paarden zijn aan
,,gewezen, bij Openbare Kennisgeving door 
·,,aanplakking en voorts hoofdelijk, hetzij mon
,,deling, hetzij schriftelijk, ieder aan wien de 
,,in art. 18 van dit besluit bedoelde lastgeving 
;,is uitgereikt, herinnerd· aan de verplichting 
,,van alle daarvoor op dat tijdstip in de t_ermen 
,, vallende paarden op het, in de bedoelde last
,,geving vermelde uur van den dag van opkomst 
;,der militie, aanwezig te doen zijn op de in 
;,die lastgeving vermelde verzamelplaats. 

,,De openbare kennisgeving, waarin de 
,,dag van opkomst der militie wordt vermeld, 
,,is echter rechtens voldoende oproeping tot 
,,de vordering, onverschillig of · de hierbe
,,doelde herinnering de betrokken personen al 
,,dan niet heeft bereikt. 
· ,,Aan personen, die nog geene lastgeving 
,,ontvangen hebben, doch die daarvoor ·alsnog 
,,in de termen vallen, wordt zij, na ontvangst 
;,van het oproepingstelegram uitgereikt. 

_ ,,Door den burgemeester der gemeente, 
,,waarbinnen de vorderingsplaats is gelegen, 
,,wordt bovendien- aan alle burgemeesters van 
,,de gemeenten, die hunne paarden op dezelfde 
,,vorderingsplaats moeten brengen, na ont
,,vangst van het oproepingstelegram, eene 

,;telegrafische herinnering aan de aanstaande 
,,paardenvordering gezonden/' 

Art. 23. Aan het artikel wordt.eene nieuwe 
lcLlinea toegevoegd luidende : 

., De -burgemeesters zullen zoo . mogelijk op 
,,de verzamelplaats de paarden doen .. opstellen 
,;in de volgorde der alphabetisch<a- lijst, :en 
,,aldaar nagaan of alle op die lijst voorkome_nde 
,,eigenaren of houders met -hunne p_aardep., 
,,waarmede zij ter vordering moeten verschijnen, 
,,aan,vezig zijn." 

Art. 26. ,,Voor: den hulp-vorderingscom
,,missaris." wordt gelezen: ,,den hulp-vorde
,,ringscom:nissaris, die het ondst i11; leef_tijd is 
,,en bij afwezigheid der hulp-vorderingscom
,,missarissen door den paardenarts of den 
,,geexamineerden veearts." 

Art. 27. In de tweede alinea wordt voor: 
,,hulpvorderingscommissaris" gelezen : 
:,diens vervanger" . 
Art. 28. In de derde alinea wordt voor : 

,,de hulpvorderingscommissaris" gelezen : ,,een 
,,hulpvorderiiigscommissaris ;'' 

Aan het artikel wordt eene vijfde alinea 
toegevoegd, luidende : 

,,Op verzoek van den vorderingscommissaris 
,,of van <liens vervanger, kan derburgemeester 
,,ter plaatse een of meer taxateurs benoemen". 

Art. 30. Voor ,,paarden" wordt gelezen: 
,,rijpaarden''. 
Voor: ,,of van den als zoodanig optredenden 

,,hulp-vorderingscommissaris" wordt gelezen _: 
,,of van diens vervanger". 

Art. 30bis. Tusschen de artikelen 30 en.31 
wordt een nieuw artikel 30bis ingelascht, 
luidende: 

,,Indien de vorderingscommissaris· of diens 
,,vervanger er niet in' slaagt het benoodigde 
,,aantal paarden bijeen te brengen,-kan op den 
,, volgenden dag de vordering .worderi voort
,,gezet. De vorderingscommissaris of diens 
,,vervanger doet van dit voornemen mededee
,,ling aan de bij de voortgezette vordering be
,,trokken burgemeesters, die voor de aankon
,,diging zorg dragen. Overigens zijn op die 
,,voortgezette vordering de voorschriften van 
,, toepassing, welke bij dit besluit ten aanzien 
,, van de vordering op den dag van opkomst 
;,der militie zijn vastgestield." 

Art. 31. De derde iilinea wordt vervolgd met : 
,,Van den verzamelstaat wordt een gewaar

,,merkt afschrift daarbij gevoegd." 
Art. 32. In den aanhef worden·de woorden: 

;, Wordt gedurende den· oorlogstoestand" ver
vangen door ,,Wordt na' den dag in -het op
,,roepingstelegram vermeld, '-'. 
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Art. 36. In de tweede alinea worden de 
woorden : ,,De besturen" vervangen door : 
,,De burgemeesters''. 

Art. 37. In de tweede alinea wordt voor: 
,,het ·, gerneentebestuur" gelezen : ,,den bur
,,gemeester". 

In de laatste alinea wordt. voor : ,.hunne 
,,paarden" gelezen : ,,hunne paarden, of een 
,,gedeelte hunner paarden,". 

Art. 38. In. de eerste en in de vi_erde 
alinea wordt voor': ,-,veertig kilometers" ge
lezen: ,,twintig kilorneters" i 

In de derde alinea wordt voor : ,,uiterlijk 
drie dagen" gelezen : ,,uiterlijk - tenzij zulks 

/ ,,niet mogelijk is geweest - drie dagen" ; 
Tusschen de vierde en de vijfde alinea wordt 

eene nieuwe alinea opgenomen, luidende : 
,,Paarden, blijkens eene verklaring, getee

,,kend door den betrokken districtsveearts 
,,of zijn plaatsverrnnger en v66r de keuring 
,,aan den betrokken burgemeester .overgelegd, 
,,wegens been- of hoefgebreken geheel onge
,,schikt voor dravend werk op harde wegen, 
,,behoeven niet ter keuring te verschijnen." 

Art. 41. De eerste drie alinea's worden 
vervangen door twee nieuwe alinea's, luidende: 

,'.Officieren, optredende in eene functie als 
,,bedoeld in art. 14bis van dit besluit, genieten 
,, bij keuring of vordering van paarden, boven 
,,hunne bezoldiging vergoeding voor reis
,,en verblijfkosten volgens de alsdan voor mili
,.,tairen van kracht zijnde bepalingen. Andere 
,,personen, optredende in zoodanige functien, 
,,genieten bij de bovenbedoelde keuringen en 
,,vorderingen · een vacatiegeld van twintig 
,,gulden voor elken dag of gedeelte van een dag, 
,,waarop zij in functie zijn geweest; bij gebruik
,,rnaking van middelen van versneld vervoer 
,,worden de reiskosten in de eerste klasse 
,, vergoed, een en antler met afwijking van het 
,,sedert herhaaldelijk gewijzigd Koninklijk 
,,Besluit van 5 Januari 1_884 (Staatsblad n°. 4)." 

De voorlaatste alinea van dit artikel vervalt. 
De laatste alinea wordt gelezen als volgt : 
,,Bij eene vordering van paarden word_t 

,,door de vorderingscornmissarissen · aan de 
,,belanghebbenden een bedrag, hoogstens ge
,,lijkstaande met hetgeen hun wegens reis- en 
,,verblijfkosten, of wege_ns vacatiegelden en 
,,reiskosten aankomt, in voorschot uitbetaald." 

BIJLAGE B. 

In de ,,Lastgeving" wordt v9~r: 
,,ingeval de dienstplichtigen, overeenkomstig 

,,art.• 185 der G.rondwet buitengewoon 6nder 
,,de wapenen worden geroepen," 

gelezen:: 
,,ingeval de Militie in haar geheel, overeen

,,kornstig art. 185 der Grondwet, buitengewoon 
,,onder de wapenen wordt geroepei;i.," 

voor: 
,,op welken de dienstplichtigen, overeen

,,kiimstig art. 185 der Grondwet buitengewoon 
,,onder de wapenen zullen worden geroepen, 
,,alle paarden, welke alsdan in zijn bezit of 
,;onder zijn beheer zijn, ook voor zooveel deze 
,,niet in de gemeente aanwezig zijn, doch de 
,,voor hen aangewezen verzarnelplaats nog op 
,,dien dag kunnen _bereiken en voor zoover zij 
,,niet van aanbieding zijn vrijgesteld" 

gelezen: 
,,op welken de Militie in haar geheel, oyer

,,eenkornstig art. 185 der Grondwet buiten
,,gewoon onder de wapenen zal worden 
,,geroepen -:- en zoo noodig ool, den daarop 
,, volgenden dag - alle paarden, welke als
,,dan in zijn bezit of oµder zjjn beheer 
,,zijn, en welke hun gewoon verblijf in 

,,de_ gerneente 
,,het deel de_r gerneente hetwelk begrensd wordt 

,,door ..... 
,,(/) hebben, ook voor zooveel deze niet in 

,,de gerneente (/) aan-
,,het bovenverrneld deel der gemeente 
,,wezig zijn, doch de voor hen aangewezen 
,,verzarnelplaats nog op den dag van opkornst 
,;der Militie kunnen bereiken en voor zoover 
,,zij niet van aanbieding zijn vrijgesteld" 

voor: 
,,De paarden rnoeten te ........ (e) ....... . 

,,ter vordering worden aangeboden· en daarbij 
,,zooveel rnogelijk voorzien zijii." 

gelezen: 
,,De -paarden moeten op den eerstgenoemden 

,,dag ·te ........ (e) . . . . . . . . ter vordering 
,,worden aangeboden, terwijl de burgerneester 
,,tijdig zal aankondigen, welke paarden ook op· 
,,den in de tweede ·plaats genoemden. dag op 
,,de vorderingsplaats aanwezig moeten zijn 
,,met opgave van het uur ; bij elke vordering 
,,zijn de paarden zooveel mogelijk voorzie~" 

De alinea, luidende : 
,,De zoogeiJ.aamde maandpaarden moeten 

,,door de zorg der . eigenaars ter vordering 
,,worden aangeboden, tenzij de eigenaars buit~?, 
,,de gemeente woonachtig zijn, in welk geval 
,,genoemde: paarden door de zorg der houders 
,,moeten worden aangeboden." • 

w_ordt vervangen door eene alinea, luidende __ : 
,,Met paarden aan welker eigenaars of be

,,heerders ill meer dan eene gerneente de 1!oven-
,,staande lastgeving is uitgereikt, wordt ge-
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,,handeld, zooals in de lastgeving van die ' Voor : 
,,gemeente is vermeld-, waarin de bedoelde . ,,Nopens de paarden, welke op grond van 
,,paarden op het tijdstip der openbare kennis- ' ,,hunne aanwezigheid, gedurende een tijdsver-
,,geving feitelijk thuis behooren." ,,loop van driemaal vier en twintig uur v66r, 

In het gestelde onder k wordt voor: ,,tot en met driemaal vier en twintig uur na 
,, veertien dagen" ,,den dag der keuring, op een afstand · van 

gelezen : ,, veertig kilometers" 
-,,vier weken" wordt gelezen : 

Voor: ,,Nopens de paarden, welke op grond van 
,,Voor ieder overgenomen paard, dat opge- ,,hunne aanwezigheid, gedurende een .tijds-

zadeld" ,;verloop van driemaal ·vier en twintig uur 
wordt gelezen: ,,v66r, tot en inet driemaal vier en twintig 

,,Voor ieder overgenomen rijpaard, dat op- ,,uur na den dag der keuring, op een afstand 
gezadeld" ,,van twintig ki].ometera". 

Na noot (e) wordt een noot (/) opgenomen, Onze Ministers van Oorlog, van Binnen-
luidende : landsche Zaken, van Landbouw, Nijverheid en 

,,()) Indien de paarden uit de geheele ge- Handel, van Financiien, van Marine en van 
,,meente ter vordering moeten worden aange- Kolonien zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
,,boden op de in de lastgeving ingevulde vor- belast met de uitvoering' van dit Besluit, het

. ,,deringsplaats, vervallen de woorden : ,,het welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
,,deel der gemeente, hetwelk begrensd wordt en waarvan afschrift zal worden gezonden 
,,door ........ " en ,,het bovenvermeld deel aan den Raad van State. 
,,der gemeente. 's-Gravenhage, den 28sten October 1915. 

,,Indien de paarden uit slechts een deel der WILHELMINA. 
,,gemeente ter vordering moeten worden aan- De .iYI-inister van Oorlog, BosBOOM. 
,,geboden op de in de lastgeving ingevulde De Minister van Staat, Minister van Binnen
,,vordering~plaats, zijn de grenzen van dat landsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 
,,deel in te vullen en vervallen de woorden: De .iYiin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
,, ,,deze gemeente"." POSTHUMA. 

BIJLAGE E. 

In de ,,Lastgeving" wordt voor : 
,, veertig kilometers" 

gelezen: 
,,twintig kilometers". 
De alinea, lnidende : 
,,De zoogenaamde maandpaarden moeten 

,,door de zorg der eigenaars ter keuring warden 
,,aangeboden, tenzij - de eigenaars buiten de 
,,gemeente woonachtig zijn, in welk geval 
,,genoemde ·paarden door de zorg der houders 
,,moeten worden aangeboden." 

vervalt. 
In het gestelde onder k wordt voor : 
,,veertien dagen'' 

_ gelezen:. 
,,vier weken". 
;Na het gestelde onder wordt eene nieuwe 

alinea ingelascht, luidende : 
,,Paarden, blijkens eene verklaring, getee

,,kend door · den betrokken districtsveearts 
,,of zijn plaatsvervanger, en v66r de keuring 
,,aan den betrokken burgemeester overgelegd, 
,,wegens been- of hoefgebreken geheel onge
,,schikt voor dravend werk op harde wegen, 
,,behoeven niet ter keuring te verschijnen." 

De Minister van Financien, TREUB. 
De ]1![inister van Marine, J. J. RAMBONNET. 
De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE .• 

( Uitgeg. 30 Nov. 1915.) 

28 October 1915. BESLUIT, betreffende het 
geschil omtrent de gemeerischappelijke 
regeiing voor het beheer en onderhoud van 
een grintweg tusschen de gemeenten Oolt
gensplaat, Oude Tonge, Middelharnis, Stad 
aan 't Haringvliet en den Bommel. S. 443. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het aan Ons onderworpen geschil, 

dat tusschen de gemeenten Ooltgensplaat, Oude 
Tonge, Middelharnis, Stad aan 'tHaringvliet 
en den Bommel gerezen is omti;ent de gemeen
schappelijke regeling voor het beheer en onder
·houd van den grintweg, loopende van den 
bestaanden Schelpweg van Middelharnis, langs 
Stad aan 't Haringvliet. over den Bomm,el naar 
Ooltgensplaat en van beide laatstgenoemde 
gemeenten naar Oude Tonge ; 

Den Raad van State, -i\fdeeling voor de 
Geschillen val}• Bestuur, gehoord, advies van 
30 Juni 1915, n°. 123 ; 

Op de voordracht van On°zen :Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
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van 25 October 1915, n°. 4970, afdeeling Bin
nenlandsch Bestu U:r ; 

Overwegende, dat de raad der: ·gemeente 
Stad aan 't Haringvliet bij besluit van 13 De
cember 1913 heeft besloten tot opzegging aan 
·de vier na te noemen gemeenten, met ingang 
van 1 Januari 1915, van de op 15 December 
1857 door Gedeputeerde Staten van Zuidhol
land goedgekeurde gemeenschappelijke regeling 

. tusschen die gemeente en de gemeenten Oolt
gensplaat, Oude Tonge, JJiiddelharnis en den 
Bommel omtrent, het beheer en het onderhoud 
van de:i grintweg loopende van Middelharnis 
langs Stad aan 't Haringvliet over den Bom1nel 
naar Ooltgensplaat en van beide laatstgenoemde 
gemeenten naar Oude Tonge ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
aan de gemeenteraden van Middelharnis, den 
Bommel, Ooltgensplaat en Oude Tonge door 
tusschenkomst van Burgemeester en \Vet
houders de vraag hebben doen voorleggen of 
door hen al dan niet opheffing van de gemeen
schappelijke regeling van 1857 wordt ver
langd; ' 
- dat uit de ontvangen antwoorden is gebleken, 
dat de raden der gemeenten den Bommel, 
Ooltgensplaat en Oude Tonge genoegen nemen 
met het opzeggingsbesluit van den gemeente
raad van Stad aan 't Haringvliet, doch dat de 
gemeenteraad van 11liddelharnis geen aanleiding 
heeft gevonden om zich over de wenschelijkheid 

· der opheffing van de gemeenschappelijke rege
ling uit te spreken, zoolang geene overeenstem
ming is verkregen omtrent de voorwaarden, 
waaronder de opheffing zou kunnen geschieden ; 

dat, nadat het gemeentebestuur van Stad 
aan 't Haringvliet door Gedeputeerde Staten 
wa~ uitgenoodigd om zich met de vier andere 
gemeentebesturen te verstaan omtrent de voor
waarden, waaronder de ophe1!j.ng van de ge
·meenschappelijke regeling zou kunnen plaats 
hebben, de gemeentebesturen van Stad aan 
't Ha.ringvliet, den Bommel, Ooltgensplaat en 
Oude Tonge aan· Gedeputeerde Staten.hebben 
medegedeeld, dat geene overeenstemming met 
Burgemeester en Wethouders van JJ,Jiddelharnis 
omtrent de opheffing van de gemeenschappelijke. 
regeling is kunnen verkregen worden ; 

dat Gedeputeerde Staten, er niet in geslaagd 
zijnde, _dit geschil in der minne te d?en bijleggen, 
het ingevolge artikel 70 der Grondwet in ver
band met art. -147 der Provinciale vVet aan Ons 
ter beslissing hebben voorgedragen; 

Overwegende, dat eene regeling als de boven
genoemde gegrond is op het gemeenschappelijk 
belang der betrokken gemeenten ;. 

Overwegende, dat, bij ·gebreke van voor-_ 
schriften omtrent de opheffing of wi}ziging dier 
regeling, niet aanneembaar is, dat de regeling 
naar de. bed6eling der betrokken gem~enten, 

.ook · zou blijven gelden, indien de omstandig
·heden zoodanig veranderden, dat een of meer 
der partijen niet alleen geenerlei belang meer 
bij de regeling zoude hebben maar integendeel 
schade zou worden berokkend ; 

dat naar door den raad van de gemeente 
Stad aan 't Haringvliet voldoende is aangetoond, 
boven vermelde gemeenscha ppelijke regeling 
"in strijd is met haar belang en hare opheffing 
door den raad dier gemeente uitdrukkelijk uit 
dien hoofde •verlangd wordt, terwijl de raden 
der gemeenten Ooltgensplaat, Oude Tonge en den 
Bommel de billijkheid daarvan erkennen en 
met opzegging van gemelde regeling genoegen 
nemen; 

dat zij dan ook behoort te worden opgeheven ; 
Gelet op artikel 70 der Grondwet; artikel 147 

der Provinciale Wet en artikel 121 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, 
1°. dat de in 1857 door de gemeenteraden 

· van Ooltgensplaat, Oude Tonge, JJiiddelharnis, 
Stad aan 't Haringvliet en den Bommel getroffen 
gemeenschappelijke ·regeling van het beheer 
en onderhoud van een grintweg tusschen ge
noemde gemeenten- vervalt, zes maanden na 
dagteekening van dit besluit ; 

2°. dat de raden van genoemde gemeenten 
binnen vier,maanden na dagteekening van dit 
besluit, met inachtneming van het bepaalde 
bij art. 121 ·der Gemeentewet, de gevolgen van 
het vervallen dier regeling nader moeten regelen, 
-zullende die nadere regeling, zoo zij niet binnen 
genoemden termijn tot stand is gekomen, ge
schieden door Ons. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is· 
belast met de,uitvoering van dit besluit, dat in 

. het Staatsblad geplaatst zal worden en tegelijk 
·met de in :hoofde dezes genoemde voordracht 
van· Onzen voornoemden Minister in de Neder: 
lan~che Staatscourant zal worden opgen:omen, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad .van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur. · 

's-Gravenhage, den 28ste:h October 1915. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van Staat, 
111 inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V, D. LINDEN. 

( Uitgeg. 23 Nov. 1915.) 

_J 
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28 October 1915. BESLUIT, tot regeling van den '. (Staatsblad no. 284),. tot. vastst_elling van een 
herijk d~r maten en gewichten in 1916 en '1 ~eglem~~~ op ~e visscherijr~,den voor de.kust-
1917. N. _444. VISScher1J , .. · . , ·- . , ·, . '· ... 

WrJ·WILHELi\UNA, ENZ. ' Den Raad van- State geho.ord..(advi~.s:,Yan 
Op de voordracht van Onzen Minister van 19 October 1915, 11°. 41); ;,-,·_.,::c:• 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 29 Sep- Gezien het nader rapport van Onzen,,,v:.oo:r.: 
tember 1915, n°. 6085, _afdeeling Nijverheid; noemden Minister van 26 October · 1915, 

G_elet op art_ikel 15, letter a, der wet van no. 6761, Afdeeling Nijv_erheid; ,' 
7 April 1869 (Staai~blad n°. 57), waarv:an de Hebben goedgevonden en ver~.taaq : . 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij J(onink- Eenig artikel . . , 
lijk besluit. van 29 November 1874 (Staa~blad Het Reglement voor de kustvisscherijr.aden, 
n°. 143); vastgesteld bij _Koninklijk besluit van 19,.Sep-
. DJn Raad va_n State gehoord (advies 19 Octo- tember 1910 (Staalsblad n°. 284) wordt als. volgt 

ber 1915, n°. 42) ; gewijzigd : 
Gezien het nader rapport van Onzen i\llinister I. In artikel 2, nummer 2, wordt in plaats 

van Landbouw, Nijverheid en Randel van van ,,inspecteur voor de visscherij", gelezen: 
26 October 1915, n°. 6762, afdeeling Nijver- ,,inspecteur der visscherijen in het district", 
heid ; terwijl de eerstgenoemde benaming in . de 

Hebben goedgevonden en verstaan : artikelen 4, lid 1, 14, lid 1, 15, lid 1, 5, 6 en 7 
te bepalen: wordt vervangen door: ,,voornoemde(n) in-
10. de maten en gewichten moeten in het specteur". 

jaar 1916 of 1917 warden onderworpen aan den II. In artikel 15 warden de nagenoemde wijzi, 
herijk, bedoeld bij artikel 15, letter a, !!er gingen aangebracht : 
bovengenoemde wet; . in lid 2 wordt ,,31 December" vervangen 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijdvak door: ,,1 December" ; in lid- 5 wordt ,,1 Fe
van 1 Januari 1916 tot en met 31 December bruari" vervangen door: ,,31 December" ; 
1917 ; in lict 6 wordt ,,10 Februari" vervangen door : 

30, aan Gedeputeerde staten der provincien ,,10 Januari" ; in lid 6 wordt ,,1 i\lfaart". ver
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waarop vangen door : ,,20 J anuari" ; in lid 6 wordt 
de herijk voor elke gemeente binnen het onder ,,10 Maart" vervangen door: ,,1 Februari"; 
20 .. genoemde tijdvak zal geschieden; in lid ,6 wordt ,,1 April" vervangen door : 

4°. het merk van goedkeuring, dat in J 914 ,,15 Februari" ; in lid 7 wordt ,,15 April'.' 
en 1915 bij den ijk en herijk van maten en vervangen door: ,,20 F_ebruari" Pn in lid. 8 
gewichten gebezigd is, is geldig tot 1 Januari wordt ,,15 April tot 15 April" vervangen door: 
1918. ,,20 Februari tot 20 Februari". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en III. In artikel 17, eersten regel, wordt in 
Handel is belast met de uitvoering van dit plaats van ,,vier", gelezen: ,,tweo". 
besluit, hetwelk in het Staai.sblad zal warden Onze Minister van Landbouw, Nijverbeid 

. geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge- en Handel is belast met de uitvoering vaI). clit 
zonden aan den Raad van State. besluit, dat in het Staatsblad zal warden. gc-

's-Gravenhage, den 2'8sten October 1915. plaatst en waarvan afschrift zal. warden gc-
WILHE:i,i\'IINA. zonden aan den Raad van State. 

De 111in. van La.ndbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUi\IA. 

,(Uitf!eg. 9 Nov. 1915.) 

28 October 1915. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor de kustvisscherijraden, 
vastgesteld bij Konin:klifk besluit van 
19 September 1910 (Staa~blad n°. 284). 
s. 445. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
·Op de _voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 28 Sep
tember 1915, n° .. 5564, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op Ons besluit-van 19 Septemberl910 

's-Gravenhage, den 28sten October 1915. 
WILHELMINA. 

De 11iin. van Landbouw_, Nij,:erheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 5 Nov. 1915.) 

29 October 1915. WET, tot nadere wijziging 
van de Overgangsbepalingen der Auteurs
wet 1912. S. 446. 

Bijl. Hand. ;2° Kamer 1914/15, n°. 427, 1-4; 
1915/16, n°. 139, 1-4. 

Hand. id. 1915/16, bladz. 24-37 .. 
Bijl. l• KamP.,· 1915/16, n°. 139. 
Hand. id. 1915/16, b/adz. 12. • 
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WIJ WILHELM:iNA, ENZ •• · •• doen te weten : 
Alzoo Wij in overwegirig genomen hebben, 

dat het wensohelijk is nadere wijzigingen te 
brengen in de Overgangsbepalingen der Au
teurswet 1912, ten ·einde eene voor alle belang
hebbenden billijke, regeling in ·het leven te 
roepen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het slot van het eerste lid van 

artikel 47 der Auteurswet 1912 wordt gelezen 
als volgt·: 

,,alsmede op alle zoodanige niet aldus uit• 
gegeven werken, welker makers zijn Neder
landers of andere Nederlandsohe onderdanen." 

Art. II. Artikel 50 van gemelde wet wordt 
vervangen door de volgende zevim . artikelen : 

Art. 50. -Hij die v66r 1 September 1912, 
niet in strijd met de bepalingen der wet van 
28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 124), tot regeling -
van het auteursreoht, nooh met die van eenig 
traotaat, in het Rijk in Europa of in Neder
landsoh-Indie in het openbaar eene voordracht 
heeft gehouden, of eene op- of uitvoering, ten
toonstelling of voorstelling van een werk van 
letterkunde, wetenschap of kunst; of van eenige 
verveelvoudiging daarvan, heeft gegeven, ver
liest door· het in werking treden van deze wet 
niot de bevoegdheid om in het openbaar dezelfde 
voordrachten te houden, of op- of uitvoeringen, 
tentoonstellingen of voorstellirigen te geven. 

Dit artikel blijft van kraoht in het Rijk in 
Europa tot 1 November ·1915 en in Neder
la:hdsch-Indie, voor zooveel Java en Madoera 
betreft, tot 20 Januari-1916 en· voor· zooveel 
aangaat de bezittingen buiten Java en Madoera, 
tot 31 Maart 1916. 

Art. 50a. Hij die v66r 1 September 1912, 
niet in· strijd met de bepalingen der wet van 
28" Juni 1881 (Staatsblad n°. 124), tot regeling 
van het auteursrecht, nooh met die van eenig 
tractaat, in het Rijk · in Europa of in N eder-· 
landsoh-Indie een nadruk heeft uitgegeven· van 
het geheel of een gedeelte van een we,rk van 
letterkunde, wetensohap of kunst, als b_edoeld 
bij .artikel 10, 1°., 2°., ·5°. of 7P., verliest door 
het in werking treden van deze wet niet de 
bevoegdheid om den v66r dat tijdstip uitgegeven 

' nadruk, ook wat betreft later vervaardigde 
exem plaren, te verspreiden. en te verkoopen. 

Het eerste · lid van dit artikel blijft_ van 
kraoht in het Rijk in Europa tot 1 November 
1915 en in· Nederlandsch-Indie, voor zooveel 
Java en l\fodo.era betreft, tot 20 Januari -19}6• 
en voor zooveel aangaat de bezittingen buiten 
Java en Madoera, tot 31 Maart 1916. 

Het uitgeven van een werk, bestemd -voor 

19] 5. 

het onderwijs ,: of een antler wetenschappelijk 
doel, waarin opstellen, gedichten of 'gedeelten 
van andere werken zijn overgenomen, en het 
uitgeven van eene bloemlezing, wordt niet 
besohouwd als het uitgeven van een ·nadruk 
in den zin van het eerste lid van, dit ·artikel. 

Art. 50b. Het uitsluitend recht van den 
maker van een muziekwerk om rollen, platen 
en andere voorwerpen te vervaardigen, welke 
bestemd zijn om het geheel of een gedeelte van 
dat werk langs meohanisohen weg ten gehoore 
te brengen, zoomede om door middel van 
dergelijke _voorwerpen op- of uitvoeringen in• 
het openbaar van dat muziekwerk te ·geven, -

geldt niet ·ten' aanzien van die muziekwerken 
of gedeelten van een muziekwerk, welke v66r 
1 November 1912 in het Rijk in Europa of in 
Nederlandsoh-Indie bewerkt waren om Jangs 
mechanisohen weg ten gehoore te worden 
gebracht. 

Rollen, platen en andere voorwerpen, als 
in het eerste lid bedoeld, die in een der Staten, 
aangesloten bij de Internationale Unie voor de 
besoherming ·van letterkundige en kunstwerken, 
zonder toestemming · van den maker van het 
muziekwerk, dooh niet in · strijd niet eenig 
alstoen in dien Staat "geldend wettelijk voor
sohrift, vervaardigd zijn, mogen in het Rijk. 
in Europa en .in Nederlandsoh-Indie verspreid,-. 
verkooht en voor openbare op- of uitvoeringen 
gebruikt worden. 

Art. 50c. Hij die v66r 1 September 1912, niet 
in strijd met de bepalingen der wet van 28 Juni 
1881 (Staatsblad n°. 124), tot regeling van het 
auteursrecht, noch met die van eenig. tractaat; 
in het Rijk in ,Europa of in Nederlandsoh-Indie 
e_enige,-niet onder het eerste lid van artikel 50a
of onder artikel 50b begrepen, verveelvoudiging 
van een werk van letterkunde; ·wetensohap o_f
kunst heeft uitgegeven, verliest door · het in· 
werking treclen van deze wet niet de bevoegd
heid om de v66r dat tijdstip uitgegeven ver
veelvoucliging; ook wat betreft · later vervaar
digde exemplaren, te verspreiden en te ver
koopen. Deze bevoegdheid- • gaat over bij 
erfopvolging e.n is vatbaar voor geheele of ge
deeltelijke overdraoht: Het tweede- lid van· 
artikel 47 vindt overeenkomstige toepassing. 

Niettemin. kan de reohter, op het schriftel~jk 
verzoek van dengene wien het auteursreoht op 
het oorspronkelijk werk toekomt, hetzij ,de in· 
het eerste. lid genoemde bevoegclheid geheel of 
gedeeltelijk opheffen, hetzij den verzoeker ter 
zake van de uitoefening ,dier bevoegdheid eene 
schadeloosstelling toekennen, een en antler vol
gens de bepalingen der .beide volgende artikelen. 
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Art. 50d. Het verzoek tot geheele of ge
deeltelijke opheffing der in a:rtikel 50c genoemcte 
bevoegdheid kan slechts worden gedaan v66r 
l Januari 1917 of, indien na 1 November 1915 
eene nieuwe uitgave der verveelvoudiging 
plaats heeft, v66r het verstrijken van het kalen
derjaar, volgende op dat, waarin die uitgav\i 
heeft plaats gehad. Artikel 41 en het tweede 
lid van artikel 47 vinden overeenkomstige

1 

toepassing. · · 
. Het verzoekschrift wordt gericht, indien het 

betreft eene verveelvoudiging, uitgegeven in 
het Rijk in Europa, tot de arrondissements: 
rechtbank te Amsterdam en, indien de verveel
voudiging is uitgegeven in Nederlandsch-Indie, 
tot den raad van justitie te Batavia. · Het 
wordt onderteekend door .den verzoeker zelf, 
door een procureur of door een schriftelijk 
gemachtigde. De rechter beveelt den griffier 
partijen op te roepen tegen een bepaalden be
kwamen termijn. Bij de oproepihg van den
gene die de bevoegdheid uitoefent, zendt de 
griffier hem een afschrift van het verzoekschrift. 
De zaak wordt in raadkamer behandeld. Par
tijen kunnen verschijnen in persoon, bij pro
cureur of bij schriftelijk gemachtigde. De 
rechter vraagt, indien hij 'zelf of een der partijen 
dit wenschelijk oordeelt, de voorlichting van 
eene door Ons in te stellen Commissie van 
Advies. Aan partijen worden ter zake van de 
werkzaamheden der Commissie van Advies 
geene kosten in rekening gebracht. 

Het verzoek tot opheffing der bevoegdheid 
wordt slechts ingewilligd, indien en voor zoover 
de rechter van o·ordeel is, dat het zedelijk belang 
des verzoekers door de verspreiding en den 
verkoop der verveelvoudiging wordt gekrenkt. 

· Geschiedt het verzoek niet door den maker van 
het oorspronkelijk werk, dan wijst de rechter 
het af, indien het hem aannemelijk v~orkomt, 
dat de maker die uitgave der verveelvoudiging 
heeft goedgevonden. De rechter wijst het ver
zoek ook af, indien de verzoeker pogingen heeft 
aangewend tot het bekomen eener schadeloos
stelling van dengene die de bevoegdheid uit
oefent. De rechter kan het verzoek af_wijzen, 
indien door de opheffing degene die de bevoegd
heid uitoefent, in verhouding tot het te be
schermen belang des verzoekers, te- zeer zou 
worden benadeeld. Indien de rechter de 
bevoegdheid geheel of gedeeltelijk ·opheft, 
bepaalt hij het tijdstip waarop die opheffiilg in 
werking treedt. 

Bij zijne beslissing maakt de rechter zoodanige 
bepalingen als hij met het oog op de belangen 
van beide partijen en van derde belangheb-

benden billijk oordeelt. • Hij begroot de kosten 
van beide partijen ~n bepaalt in · welke ver
houding zij deze zullen dragen. Tegen de 
rechterlijke besiissingen, ingevolge dit artikel 
gegeven, staat geene hoogere voorziening open.· 
Alle stukken, ingevolge dit artikel opgemaakt, 
en alle overige stukken, opgemaakt ii'oor de 
Gommissie van Ad vies bij de verv~llihg. van 
haar taak, zijn vrij van zegel en worden''voor 
zooveel noodig kosteloos geregistreerd ; griffie
rechten zijn ter zake van de toepa,ssing van dit 
a-rtikel niet verschuldigd. 

Art. 50e. Eene schadeloosstelling ter zake 
van_ de uitoefening der in artikel 50c geiloemde 
bevoegdheid ·kan slechts worden toegekend, 
indien na 1 :M:ei 1915_eene nieuwe uitgave der 
verveelvoudiging heeft plaats gehad. Het 
tweede lid van artikel 47 vindt overeenkomstige 
foepassing. 

Hij die een verzoek tot bekoming eener 
schadeloosstelling tot den rechter wenscht te 
richten, wendt zich vooraf - · en we! v66r het 
verstrijken van het kalenderjaar, volgende op 
dat, waarin die uitgave heeft plaats gehad -
tot de in het voorgaand artikel genoemde 
Commissie van Advies met het sc)rriftelijk 
verzoek de schadeloosst~lling t.e bepalen, die 
naar haar oordeel ter zake van die uitgave 
billijkerwijze aan den maker van het oorspron
kelijk werk of zijne rechtverkrijgenden behoort 
te' worden toegekend. Artikel 41 vin9-t over
eenkomstige toepassing. 

De Commissie tracht, indien de zaak haar 
voor minnelijke schikking vatbaar schijnt, 
zoodanige sch.ikking tot stand te brengen. 
Indien eene schikking tot stand komt, wordt 
daarvan eene akte opgemaakt en -door partijen 
onderteekend. De Commissie deelt den inhoud 
der schikking mede aan de arrondissements
rechtbank te .Amsterdam en aan den 'raacl van 
justitie te Batavia. Indien geene schikking 
tot stand komt, 'doet de Commissie haar advies 
schriftelijk aan ieder van beide partijen toe
komen. 

Bij zijn verzoekschrift -tot den. rechter legt 
degene wien het auteursrecht op het oorsprou
kelijk werk toekomt, dit advies over. 

Het tweede en het vierde lid van het voor
gaand artikel zijn van toepassing. 

Art. 50/. .Al hetgeen betreft de samenstel
ling, de taak en de werkwijze der Commissie 
van Advies, in de beide voorgaande artikelen 
genoemd, wordt, voor zoover daarin niet bij 
deze wet is voorzien, bij a]gpmeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

.Art. III. Deze wet is ook verbindencl voor 
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Nederlandsch-Inclie; zij treedt in werking in 
het Rijk in Europa mC>t 1 November 1915 en in 
Nederlandsch-Indie, voor zooveel Java en 
Madoera betreft, ~et 20 Januari 1916 en voor 
zoov:eel aangaat de bezittingen buiten Java 
en l\fadoera, .met· 31 Maa:rt 1916. 

L;st~n en bevelen, enz. 
, ,Gegevep. te 's-Gravenhage, den 29sten 

Octqber: Hil5. 
WILHELMINA. 

De Mirii~ter van Ju.stitie,_ B. ORT. 

De Minister mn Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 30 Oct. 1915.) 

29 October 1915. WET, tot ver_hooging en aan
vulling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het· Staatsb(ldrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het· dienstjaar 
1915. s. 447. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het eindcijfer der 
begrooting van inkomsten, alsmede dat der 
begrooting van uitgaven van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1915 verhoogd met f 6,500,000 en mitsdien 
gebracht op f 9,415,215. 

29 October 1915. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van ontvangsten 
en uitgaven voor Nederlandsch-lndie over 
het dienstjaar 1911. S. 448. 

Het· slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Nederlandsch-lndie 
over het dienstjaar 1911 wordt • vastgesteld 
als volgt: 

De ontvangsten bedragen f 248,519,211.62. 
De uitgaven bedragen f 249,789,832.50. 

.Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
t 1,210,s20:ss. 

29 October 1915. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeye 
van den aanleg van de vierde Staatsmijn. 
s. 449. 

29 October 1915. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Sittard en van het samenvoegen van 
de spoorwegovergangen van den Hooleweg 
met dien van den Bergerweg en van den 
LiJ:\lbricht~rweg met dien van den Vauer
weg aldaar., S. 450. 

29 Octob·er 1915. BESLUIT, tot regeling van de 
vergoeding voor reis- en verblijfkos.ten. 
&. 451. . . 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is de be

palingen nopens de vergoeding van reis- en 
verbiijfkosten, wegens reizen voor 's Rijks 
dienst, te herzien ; 

Op de voordracht van Onze:ri Minister van 
Financien van den 22 Juni 1915, n°. 109, 
Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 17 Augustus 1915, n°. 41) ; 

Gezien het nader rapport van· Onzen Minister 
van Financie:U van den 26 October 1915, n°. 117, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 Januari 1916 te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. Vergoecling van reis- en verblijf

kosten ter zake van dienstreizen buiten de 
woonplaats, ten behoeve van het Rijk gedaan, 
wordt verleend naar de regelen van dit be
sluit. 

Waar in dit besluit sprake is van woonplaats, 
wordt daaronder verstaan de plaats (burger
lijke gemeente of het bij name bekend, afgezon
derd liggend, onderdeel clier gemeente), die 
den oelanghebbende tot standplaats strekt of 
waar hij metterwoon gevestigd is ingeval 
hij eene bepaalde standplaats niet heeft. Of 
en waar de belanghebbende voor de toepassing 
van clit besluit eene bepaalde standplaats heeft, 
wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 
Daarbij geldt als regel, dat als standplaats 
wordt aangemerkt de plaats, waar de belang
hebbende zijne gewone dienstverrichtingen 
moet uitoefenen. Ten aanzien van die lands
dienaren, welke slechts gedurende een zeer klein 
gedeelte van het jaar tot die uitoefening ver
plicht zijn en aan wie tot het wonen buiten 
hunne standplaats verlof is verleend, wordt voor· 
de reizen van uit de plaats waar zij metterwoon 
gevestigd zijn, deze plaats als woonplaats aan
gemerkt. 

Bij reizen van burgerlijke en militaire lands
dienaren en andere personen in clienst van 
publiekrechtelijke lichamen, gedurende den tijd 
dat zij met verlof buiten hunne woonplaats 
vertoeven, wordt de tijdelijke verblijfplaats, 
van uit welk~ de reis geschiedt, als woonplaats 
aangemerkt. 

Het bepaaide in het vorig lid geldt niet : 
a. indien de werkzaamheden, tot welker 

uitvoering de reis strekt, v66r den·aanvang van 
het verlof zijn opgedragen, tenzij, bij die op-
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dracht het bepaalde in het vorig lid van toe
passing mocht zijn verklaard ; 

b. indien de reis wordt gedaan naar de 
woonplaats. In dit geval kunnen alleeri dan 
de _reiskosten in rekening worden gebracht, 
wanneer de belanghebbende weder naar de 
tijdelijke ·rnrblijfplaats terugkeert, terwijl ·de 
verblijfkosten slechts worden vergoed, wanneer 
hij in zijne declara tie de uitdrukkelijke ver
klaring . aflegt, dat de kosten, welke uit het 
verblijf in zijne woonplaats zijn voortgevloeid, 
hetzelfde karakter dragen als de ko·sten ver
bonden aan het vertoeven op eene tijdelijke 
verblijfplaats. · 

Bij reizen van anderen dan de in het derde 
lid bedoelde landsdienaren en personen, wordt 
de tijdelijke verblijfplaats, van uit welke de 
reis gescbiedt, als woonplaats aangemerkt, 
wanneer het hoofd van het betrokken Departe
ment van algemeen bestuur biertoe termen 
aanwezig acht. 

2. · Voor de toepassing van dit besluit worden 
de burgerlijke en militai:re landsdienaren en 
andere personen, die tot eenige dienstverrich
ting buiten hunne woonplaats ten behoeve van 
het Rijk geroepen worden, verdeeld in de 
volgende vijf klassen : 

EERSTE KLASSE. 

De Ministers, Hoofden van de Departe
menten van algemeen bestuur. 

De vice-president en leden van den Raad van 
State. 

De president en leden van de Algemeene 
Rekenkamer. 

De directeur van het Kabinet der Koningin. 
De buitengewone gezanten en gevolmachtigde 

ministers. 
De president en leden der commissie voor het 

afnemen van examen voor diplomatieke betrek
kingen. 

De president, vice-president, leden, procu
reur-generaal en advocaten-generaal van en -bij 
den Hoogen Raad der N ederlanden. 

De president, leden, advocaat-fiskaal en 
plaatsvervangende advocaat-fiskaal van en bij 
h!')t Hoog l\filitai:r Gerechtshof. 

De president en leden van den- Hoogen Raad 
van Adel. 

De Commissarissen der Koningin in de 
provincien. 

De curatoren van de Rijks-Universiteiten. 
De curatoren van de Technische Hoogeschool. 
De vlagofficieren en in rang daarmede gelijk-

gestelden bij de ze'emacht. 

De generaals, luitenant-ge~eraals en generaal
majoors bij de landmacht. 

De leden van den Raad van Defensie en 
hunne plaatsvervangers. 

De curatoren van het Koninklijk N eder
landsch Meteorologisch Institiiut. 

TWEEDE KLASSE. 

De griffiers van de beide Kamers der Staten
Generaal. 

De bibliothecaris bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

De secretarissen van den Raad van State 
en van de Algemeene Rekenkamer. 

De secretaris bij het Kabinet der Koningin. 
De secretarissen-generaal, directeuren-gene

raal, administrateurs, referendarissen en met 
deze ambtenaren in rang gelijkgestelden bij 
de Departementen, administratien en colleges 
van algemeen bestuur en verdere Rijksinstel
lingen. 

De ministers-residenten, zaakgelastigden, ge
zantschapsraden, gezantschnps-secretarissen en 
gezantschaps-attaches. 

De chef van het Kabinet van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken. 

De consuls-generaal en consuls. 
De president en leden der commissien belast 

met het afnemen van examens voor den con
sulairen dienst. · 

De Rijkslandbouwconsulent te · Louden. 
De afgevaardigde van Nederland in den 

Internationalen Gezondheidsraad te Constan
tinopel. 

De secretaris van den Hoogen Raad van Adel. 
De hoofddirecteur der Rijkswerkinrichtingen 

te Veenhuizen. · · 
De griffier en substituut-griffiers bij den 

Hoogen Raad der N ederlanden. 
De griffier van het Hoog iYiilitair Gerechtshof. 
De presidenten, vice-presidenten, leden, pro

cureurs-generaal, advocaten-generaal en·griffiers 
van en bij de Gerechtshoven. 

De presidenten, vice-J_)residenten, leden en 
officieren van justitie, substituut-officieren van 
justitie en griffiers bij de Arrondissements
Rechtbanken. 

De presidenten en plaatsvervangende presi
denten der krijgsraden. 

De kantonrechters. 
De auditeurs-militair en de plaatsvervangende 

a udi teurs-mili tair. · 
De fiskaal en de fiskaal-plaatsvervangers bij 

den zeekrijgsraad. 
De directeuren van Rijkspolitie. 



533 29 0 C TOBER, 1915 

De Rijksbouwmeester voor de Justitiege
bouwen. 

De leden van de Kamers van Toezi~ht op de 
notarissen en de candidaat-notarissen. 

De leden van Gedeputeerde Staten· van de' 
provincien. 

De griffiers der Staten van de provincien. 
De militie-commissarissen en zij, die hen 

vervangen. 
De voorzitters van de ]Wilitieraden en hunne 

1;laa tsvervangers. 
De leden en de buitengewone leden van den 

centralen gezondheidsraad, met inbegrip van de 
hoofdinspecteurs van de volksgezondheid, de 
inspecteurs van de volksgezondheid en de leden 
en den secretaris van het College va~ bijstand 
bedoeld in art. 35 der W oningwet. 

De directeur en de hoofden van de bacteriolo
gisch-biologische en van de chemisch-pharma
ceutische afdeeling van het centraal laboratori
um ten behoeve van het Staatstoeiicht op de 
volksgezondheid. 

De directeur van het Rijksbureau voordrink
wa tervoorziening. 

De inspecteurs voor het toezicht op de nale
ving van de Drankwet. 

De secretaris-generaal van het Permanent 
internationaal bureau der geneeskundige con
gressen. 

De inspecteurs voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten. 

De geneesheeren:directeur van's Rijks krank-
zinnigengestichten. · 

De dfrecteur- van het centraal bureau voor 
de statistiek. 

De leden en de secretaris van de Algemeene 
Armencommissie. 

De hoogleeraren aan de Rijks-Universiteiten. 
De directeur-geneesheer der klinieken voor 

chirurgie, o bstetrie en gynaecologic aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht. 
· De hoogleeraren aan de Technische Hooge
school en de deskundigen buiten de Technische 
Hoogeschool, bedoeM in art. 119 der Hooger 
Onderwijswet. 

De inspecteur der Gymnasia. 
De inspecteurs van het middelbaar onderwijs. 
De inspecteurs van het lager onderwijs. 
De inspecteurs van de Lichamelijke opvoeding. 
De algemeene Rijksarchivaris. 
De bibliothecaris van de Koninklijke biblio

theek. 
De .leden : van· de commissie van toezicht 

van 's Rijks academie van beeldende kunsten. 
·De hoogleeraren aan de Rijksacademie van 

beeldende kunsten. 

De leden va~ de commissie van toezicht van 
's Rijks musemn te Amsterdam. 

De hoofddfrecteur van het Rijksmuseum te 
'A:insterdam~ . 

De architect voor de Rijksmuseumgebou
wen. 

De Rijksbouwkundige bij het Departement 
van Bfrmenlandsche Zaken voor de gebouwen 
·van onderwijs enz. 

De deskundigen, belast met het toezicht op 
en het onderzoek van de gedenkteekenen van 
geschiedenis en kunst. 

De directeur van de · Algemeene Lands
drukkerij. 

De leden van de commissie van toezicht op 
de Algemeen~ Landsdrukkerij. 

De inspecteur-generaal en- de inspecteurs over 
het loodswezeu, de betonning, bebakening en 
verlichting. -

De directeur van scheepsbouw bjj het Depar
tement van Marine. 

De chef en de sous-chef der afdeeling hydro
graphie bij het Departement van l\farine. 

De hoofdingenieurs der l\farine: 
De hoofdofficieren bij de zeemacbt en in rang 

daarmede gelijkgestelden bij de zeemacht. 
De adviseur-verificateur van 's Rijks zee

instrunienten. 
De scheikun-ligc hij de J'/Iarinb. 
De directeur van 's Rijkswerven, directeur 

van 's Rijkswerf te Willemsoord. 
De adjunct-directeur van 's Rijkswerven; 

•directeur van 's Rijkswerf te Hellevoetsluis. 
-De Jfoninklijke commissaris bij de Neder-

landsche Bank. ' · 
De agent van het l\finisterie van Fina.ncien 

te Amsterdam - directeur van de Grootboeken 
der Nationale Schuld. 

De muntnieester van 's Rijksmunt. 
De hoofddirecteur, hoofdinspecteurs, direc

teuren en inspecteurs der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen. 

De inspecteur der grondbelasting. 
De inspecteur van den waarborg en de be

lasting op de gouden en zilveren werlcen. 
De Rijksadvocaten en waarnemende Rijks

advocaten. 
De directeur van het Laboratorium van het 

Departement van Financien. 
De hoofddirecteur van de registratie, de 

hypotheken en het kadaster. · 
De directeuren en inspecteurs der registra tie 

en domeinen. 
De voorzitter en leden van het bestuur der 

visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 
De directeur der Staatsloterij. 

i 
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De inspecteurs van het kadaster. 
De ingenieurs-verificateurs van het kadaster 

en der domeinen._ 
De voorzitter, leden en secretaris van den 

burgerlijken pensioenraad. 
De- voorzitter, leden en secretaris van den 

militairen pensioeriraad. · 
De voorzitter, leden en secretaris van den 

pensioenraad voor de gemeenteambtenaren. 
. De commissarissen en directeur • van het 

weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke amb
tenaren. 

De commissarissen en directeur van het pen
sioenfonds voor de gemeenteambtenaren. 

De adviseur.in zake arbeidsbemiddeling. 
De voorzitter van de commissie van uit

voering in zake de vergemakkelijking der vol
doening aan de credietbehoefte van den klei
nen middenstand als ge, olg van de oorlogs. 
crisis. 

De kolonels, luitenant-kolonelg en majoors en 
in rang daarmede gelijkgestelden bij de land
macht. 

De kolonr,ls, luitenant-kolonels en ma.joors 
van het reserve-personeel der landmacht. 

De stations-commandanten. 
De directeuren der artillerie-inrichtingen. 
De adjunct-directeur der artillerie-inrich-

tingen. 
De secretaris der artillerie-inric_htingen. 
De directeur der topographische inrichting. 
De onderdirecteur der topographische in-

richting. 
De secretarissen toegevoegd aan den Raad 

van Defensie. ' 
De inspecteurs-generaal, de hoofdingenieurs

directeuren en de hoofdingenieurs van den 
Rijkswaterstaat. 

De leden voor Nederland van de Permanente 
Internationale commissie voor scheepvaartcon
gressen. 

De leden en plaatsvervangende leden voor 
Nederland van het Permanent Bureau tot voor
bereiding ·der driejaarlijks te houden scheep
Yaartcongressen. 

_ De leden en plaatsvervangende leden voor 
Nederland van de Permanente Internationale 
-commissie voor wegencongressen. 

De deskundige belast met het. aan het Depar
tement van Waterstaat geven van adviezen 
omtrent aangelegenheden op electrotechnisch 
gebied. 

De toezichthebbenden op de onteigeningen 
ten behoeve van Rijkswerken. 

Decommissarisvoor Nederland bij decentrale 
commissie voor de Rijnva.art. 

De technische commissaris voor J:l,ijnvaart
aangelegenheden. 

De Rijksbouwmeesters. 
De voorzitter, leden en secretaris van den 

Raad. van toezicht op de spoorwegdiensten. 
De hoofdingenieurs voor het stoomwezen en 

voor de electrische inrichtingen der spcior~eg-
diensten. · · · 

.De Rijkshoofdingenieurs voor de spciorwegen. 
De Rijkscommissaris bij de Maatschappij 'tot 

Exploitatie van Staatsspoorwegen en. bij ·de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. 

De-Rijkscommissari_s voor de spoorwegen met 
beperkte snelheid. 

De hoofdinspecteurs bij der>. dienst der 
posterijen en telegrafie. 

De hoofdingenieur der telegrafie. 
De inspecteurs bij den dienst der posterijen 

en telegrafie, 
De voorzitter en leden van den Raad van 

toezicht op de Rijkspostspaarbank. 
De directeur der Rijkspostspaarbank. 
De onderdirecteur der Rijkspostspaarbank. 
De directeur van 's Rijksveeartsenijschool. 
De directeur van de Rijksseruminrichting. 
De hoofddirecteur van het Koninklijk Neder-

landsch llfoteorologisch Instituut. 
De voorzitter, de leden en de secretaris van 

het college voor de visscherijen. 
De hoofdinspecteur en de inspecteurs der 

visscherijen. 
De wetenschappelijke adviseur in visscherij

zaken, tevens hoofd van het Rijksinstituut voor 
visscherijonderzoek. 

De wetenschappelijke adjunct-adviseur in 
visscherijzaken. 

De directeur-generaal van den arbeid. 
De hoofdinspecteurs van den arbeid. 
De inspecteurs van den arbeid der le klasse. 
De electro-technisch ingenieur bij de arbeids-

inspectie. 
De medisch-adviseur bij de arbeidsinspectie. 
De voorzitter, leden, secretaris en hun plaats

vervangers van den Raad voor de Scheepvaart. 
De hoofdinspecteur en de inspecteurs voor 

de scheepvaart. 
De inspecteur van het ijkwezen. 
De hoofdingenieur der mijnen. 
De hoofdingenieur voor het stoomwezen. 
De ingenieur-directeur·· der Rijksopsporing 

_van delfstoffen. 
De voorzitter, de leden, de secretaris ·en de 

plaatsvervangend secretaris van den Mijnraad. 
De leden en plaatsvervangende leden van 

den Raad van beroep, bedoeld bij het Mijn
reglement 1906. 
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· De leden van den Octrooiraad. 
De directeur van het bureau voor den indus-

-trieelen eigendom. 
De inspecteurs v_an het landbouwonderwijs. 
De _inspecteurs van den lan_dbouw. 
D~ in~pecteur in algemeenen dienst·:b;j den 

l_and):iouw. -
De directeur en de adviseur van het Rijks

bureau_ tot pnderzoek van handelswaren. 
D~jn.specteurs van den veeartsenijkundigen 

dienst.' •. · · 

:I>e inspeqteurs der domeinen. _ 
De directeur van de Rijks -hoogere land-, 

.tuin- en boschbouwschool. 
De directeur van het Instituut voor Land

bouwwerktuigen, verbonde.a - aan de Rijks 
hoogere land-, tuin- en boschbouwschool.-

De directeur van het Instituut voor ver
edeling van landbouwgewassen, verboµden aan 
de Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouw
schoo1. 

De inspecteur der Staatsbosschen en -ont
ginningen. 

De Rijkszuivelinspecteur. 
De _directeur -van het Phytopathologisch 

.Instituut. 
De nijverheidsconsulenten. 
De Regeeringscommissaris bij de te Amster

dam gevestigde Naamlo~ze Vennootschap 
,,Koninklijke Hollandsche Lloyd". 

De Gevolmachtigde volgens artikel X van 
het Zalmtractaat. 

De Regeeringsgevolmachtigde_ bij de maat
schappij ,,De Schelde" en Regeeringscommis

. _saris bij de gemeente • Vlissingen. 
De commandant van het korps geleiders 

van ontplofbare stoffen. 
De le(\en der commissie van keurin_g voor het 

Departement van Kolonien te Amsterda:µi. 
De <;lirecteur en de ingenieurs der lste klasse 

van het technisch bureau aan het Departement 
van Kolonien.' 

De vo~-rzitters, _leden en secretarissen der bij 
eene Wet, een Koninklijk besluit of eene Ministe
rieele beschikking ingestelde commissien, als
mede hunne plaatsvervangers en_ de 'aan die 
commissien · toegevoegde deskundigen, voor 
zoover niet door Ons, hetzij in dit besluit, hetzij 
in nader op de voo,dracht van het hoofd van 
het betrokken Departement van algemeen 
bestuur te nemen- besluiten, die commissien 
als zoodanig, al dan niet met inbegrip van 
hare voorzitters, de Fecretarissen of de des
kundigen in eene lagere klasse worden gera,ng
schikt. 

DERDE KLASSE A. 

De commiezen-griffier der _ beide Kamers. der 
Staten-GeneraaL, 

De commiezen _ van Staat. 
De directeur en de onderdirecteur -van · de 

stenografische,- inrichting · van ·de b,eide Kamers 
der S_taten-GJmeraal. _ . , . . . 

De directeur van de tachygraphische inrich
_ting. van de Tweede Kamer der. Staten-Generaal. 

De hoofdcom_miezen en daarmede in . rang 
gelijkgestelden_ bij de Departementen, admi
nistratien en. colleges van; alg_emeen_ l:lestuur en 
verdere Rijksinstellingen alsmede bij de -pro
vinciale griffien. 

De vice-cc;msuls,. adspirant-vice-consuls · en 
candida:J,t consulaire. ambt~naren. 

De directeuren der kanselarijen van- !)n kan
seliers aan gezantscbappen en coµRulaten. 

De ambtenaren en candidaat-ambtenaren bij 
de tolkendiensten bij gezantschappen en con
sulaten. 

De secretarissen van de· Voogdijraden. 
De secretaris van het Centraal college voor 

de reclasseering. 
De substituut-griffiers bij de Gerechtshoven 

en rechtbanken. 
De griffiers, substituut-griffiers eµ · ambte

naren van het Openbaar Ministerie bij de kanton
_gerechten. 

De commies ter griffie van het Hoog 
l\filitair Gernchtshof. 

De districts-commandanten tevens Inspec
teurs der Rijksveldwacht . 

De adjunct-rijksbouwmeesters · voor de justi
_tiegebouwen. 

De directeuren der gevangenissen lste klasse 
en van de tuchtscholen en de Rijksopvoedings
gestichten. 

De direc~rices van de tuchtscholen en de 
Rijksopvoedingsgestichten. 

De geestelijken en godsdienstleeraren in de 
gevangenissen, Rijkswerkinrichtingen (behalve 
die te Veenhuizen), tuch~scholen en Rijksopvoe
dingsgestichten. 

De burgerlijke geneesheeren en apothekers 
bij de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen 
(behalve die te Veenhuizen) en de burgerlijke 
geneesheeren bij de tuchts_cholen en ~ijks
opvoedingsgestichten. 

De hoofdcommissarissen en commissarissen 
van politie. 

De leden der l\'Iilitieraden en hunne plaats-
vervangers. 

1 . 

De desku_ndigen door den centralen gezond
heidsraad tot bijwoning van bijeenkomsten van 
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den raad uitgenoodigd en de deskundigen 
door den voorzitter van eene sub-commissie 
van den centralen gezondheidsraad tot bijwo-

, ning van vergaderingen van die sub-commissie 
uitgenoodigd. 

De ingenieurs en de .geoloog bij het Rijks
bureau voor Drinkwatervoorziening. 

· De geneesh!Jeren bij 's Rijks krankzinnigen
gestichten. 

De burgerlijke genees-, heel- en vroedkundi
, gen voor 's Rijks dienst in commissie gesteld. 

De geneesheer-directeur van de Rijkskweek
school voor vroedvrouwen te Rotterdam. 

De leeraren bij de Rijkskweekscholen voor 
vroedvrouwen. 

De secretaris bij het Permanent internationaal 
bureau der geneeskundige congressen. 

De secretarissen van de Colleges van curato
ren der Rijksuniversiteiten. 

De secretaris van het college van curatoren 
der Technische Hoogeschool. 

De lectoren bij de Rijks-universiteiten. 
De bibliothecarissen bij de Rijks-universi

teiten. 
De lectoren bij de Technische hoogeschool. 
De · bibliothecaris bij de Technische hooge

school. 
De directeuren van de Rijks hoogere burger

scholen. 
De leeraren der Rijks hoogere burgerscho

len. 
De directeur van de Rijksrietvlechtschool. 
De directeur van de Rijksschool voor leer

looiers en schoenmakers, met daaraan verbon
den proefstation voor de lederindustrie. 

De directeuren en directrices van de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers en onderwij
zeressen. 

De districts-schoolopzieners. 
De arrondissements-schoolopzieners. 
De adjunct-Rijksbouwkundigen voor de ge

bouwen van onderwijs, enz. 
De Rijksarchivarissen en de hoofdcommiezen 

bij 's Rijks archieven. 
De directeur van het Nederlandsch instituut 

voor geschiedkundig en Kunsthistorisch onder-
zoek te Rome. · 

De secretaris van het N ederlandsch Historisch 
Instituut te Rome. 

De bewaarder van het paviljoen Weigelegen 
te Haarlem. 

De directeur en onderdirecteur bij het 
bureau van de cm;nmissie voor 's Rijks geschied
kundige publicatien. 

De onder-bibliothecarissen bij de Koninklijke 
Bibliotheek. 

De Rijksarchitect voor de monumenten van 
geschiedenis en kunst. 

De directeu~en, beheerders en onder-direc
teuren van de Rijksmusea, kabinetten,'verzame
lingen en monumenten. 

De directeur van de RijksnormaalschooLvoor 
teekenonderwijzers. · 

De leeraren aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderwijzers. 

De directeur van de Rijksschool vbor kunst
nijverheid. 

De- leeraren en leeraressen aan de Rijksschool 
voor kunstnijverheid. 

De deskundig•en bij het•eindexamen der Rijks
normaalschool voor teekenonderwijzers en der 
Rijksschool voor kunstnijverheid. 

De deskundigen, belast met het toezicht op 
en· de verbetering van het teekenonderwijs. 

De leden van de commissie van toezicht op de 
te houden spreekcursussen. 

De leden van de commissie van toezicht op 
de met Rijkssubsidie te houden cursussen in 
handenarbeid. 

De kaartgraveur, hoofd van het bureau gra
vure bij het Departement van Marine. 

De ingenieur bij den dienst van het loods
wezen. 

De bouwkundige bij het loodswezen. 
De ingenieurs en adjunct-ingenieurs bij de 

Marine. 
De luitenants ter zee der lste, 2de en 3de klasse 

en de in rang daarmede gelijkgestelden bij de 
zeemacht en de Koninklijke Marine-reserve ; de 
adelborsten der lste klasse en de buitengewone 
adelborsten bij-de Koninklijke Marine-reserve. 

De electrotechnisch ingenieur bij de Marine. 
De electro-technicus der Marine. 
De commiezen van aanneming der Marine. 
De ingenieur der verlichting. 
De adjunct-ingenieurs bij den dienst van het 

loodswezen. 
Het hoofd van het internaat voor adspirant

adelborsten bij de zeemacht. 
De burgerleeraren bij het Koninklijk Insti

tuut voor de Marine en bij de Marine-Machi
nistenschool. 

De burgerapothekers bij" de zeelnacht. 
De Rijksbetaalmeesters. 
De eerste scheikundige, chef der afdeeling 

controle bij 's Rijks munt. 
De stempelsnijder bij 's Rijks munt. 
De leden der commissien van aanslag voor de 

inkomstenbelasting. 
De secretaris van den raad van beroep voor · 

de invoerrechten. 
De leden der commissien van heoordeeling 
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in zake de hefting van invoerreclit naar de 
waarde der goederen. 

De controleurs der grondbelasting. 
, De ontvangers-entreposeur en de ontvangers 

der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen aan kantoren der lste en 2de klasse. 

De controleurs, essaieurs en·de ontvangers van 
•den',waarborg en de belasting op de gouden 
en zilveren werken. 
•,;De •scheikundigen bij het laboratorium van 
het Departement van Financien te Amsterdam. 
, · .De bewaarders van de hypotheken, het 
kadaster en de scheepsbewijzen. 

De ontvangers van de registratie, de successie 
en de domeinen aan kantoren met een pen
sioensgrondslag van f 3000 of meer. 

De ontvangers van het buitengewoon zegel. 
De landmeters van het kadaster en der do

meinen met een pensioensgrondslag van 
f 3000 of meer. 

De ingenieurs der domeinen. 
De verificateur van werkloozenkassen en 

werkloozenfondsen in verband met de nood
regeling in zake werkloozenverzekering. 

De leden, de buitengewone leden en de secre
taris van de algemeene commissie en van de 
commissie van uitvoering in zake de verge
makkelijking der voldoening aan de crediet
·behoefte van den kleinen middenstand als ge
volg van de oorlogscrisis. 

De kapiteins en in rang daarmede gelijk
gestelden bij de landmacht. 

De kapiteins ·van het reserve-personeel der 
landmacht. 

De luitenants en in rang daarmede gelijk
gestelden bij de landmacht. _ 

De luitenants van het reservepersoneel der 
landmacht. 

De bedrijfschefs, de administrateur en de 
technoloog bij de artillerie-inrichtingen. 

De keurmeesters bij de centrale' magazijnen 
van kleeding en uitrusting. 

De burger!eeraren bij de Hoogere Krijgs
·school, bij de Koninklijke Militaire Acadeinie, 
bij de Cadettenschool en bij den Hoofdcursus. 

De correctoren bij de topographische inrich
ting. 

De magazijnmeesters bij de centrale maga
zijnen van militaire kleeding en uitrusting. 

De tijdelijke civiele ingenieurs ressorteerende 
antler het Departement van Oorlog. 

De ingenieurs van den Rijkswaterstaat als
·mede de tijdelijke ingenieurs bij den a!gemeenen 
· dienst van den Rijkswaterstaat. 

De havenmeesters bij de groote kanalen en 
zeehavens. 

De administrateur bij de visschershaven te 
IJmuiden. · ' 

De halchef bij de visschershaven te IJmuiden. 
De adjunct-Rijksbouwmeesters. 
De Rijksingenieurs voor de spoorwegen. 
De tijdelijke en adjlfnct-ingenieurs bij den 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
De ingenieurs en adjunct-ingenieurs voor het 

stoomwezen der spoorwegdienste:ri. 
De ingenieurs en adjunct-ingenieurs ·voor 

de electrische inrichtingen der spoorwegdien
sten. 

De tijdelijk-ingenieur bij de voorbereiding van 
de werken voor den aanleg van spoorwegver
bindingen met de havens West bij Amsterdam, 

aansluiting van den spoorweg Amsterdam
Haarlem aan die verbindingen en den aanleg 
van een rangeerterrein met· bijkomende werken 
nabij Duivendrecht. 

De geneeskundige inspecteurs der spoorweg
diensten. 

De districts-inspecteurs der spoorwegdiensten. 
De inspecteurs in algemeenen dienst voor de 

spoorwegen. 
De adjunct-Rijkscommissaris bij de l\faat

schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
en bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij. 

De controleur-magazijnmeester bij de poste
rijen en telegrafie. 

De adjunct-inspecteurs bij den dienst der 
posterijen en telegrafie. 

De directeuren der spoorwegpostkantoren. 
De directeuren der postkantoren te Amster

· dam, Rotterdam en 's Gravenhage. 
De directeuren van postkantoren van de- lste 

tot en met de 4de klasse. 
De directeuren der telegraafkantoren te 

Amsterdam, Rotterdam en's Gravenhage. 
De directeuren van telegraafkantoren van 

de lste tot en met de 3de klasse. 
De directeuren van vereenigde post- en tele

graafkantoren, waarvan een der beide dienst
vakken is gerangschikt in de 5de klasse of 
hooger. 

De directeuren van post-, telegraaf- en ver
eenigde po,st- en telegraafkantoren, van hun 
beheer ontheven en met andere werkzaamheden 
bij den post- en telegraafdienst belast, voor 
zooveel hun kantoor op het tijdstip van ont
heffing van dat beheer behoorde tot Mn der 
kantoren, hiervoor vermeld. 

De adjunct-directeuren bij den dienst· der 
posterijen en telegrafie. 

De ingenieurs- en adspirant-ingenieurs der 
telegrafie. 

_I 
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De chef van den technischen dienst der radio
telegrafie: 

De door den- raad van toezicht op de Rijks
postspaarbank aangewezen desknndigen, belast 
met het onderzoek naar de soµditeit van fond
sen, welke voor aankoop to.t belegging in .aan
merking komen. 

De leeraren en de bibliothecaris aan de Rijks 
hoogere land-, tuin- en boschbouwschool. 

De. afdeelingchefs bij de instituten, verbonden 
aan de Rijks hoogere land-,. tuin, en bosch
bouwschool. 

De leeraren en_ prosectoren aan 's Rijks-vee
artsenijschool. 

De directeur der Middelbare Landbouwschool 
te Groningen en de lVIiddelbare Koloniale land

' bouwschool te Deventer. 
De directrice aan de Rijkslandbouwhuis-

houdschool. 
De Rijksland- en Rijkstuinbouwleeraren. 
De Rijkslandbouwingenieurs. 
De leeraren aan de middelbare landbouw

school t·e Groningen. 
De leeraren aan de middelbare Koloniale 

landbouwschool te Deventer. 
De directeur der Rijkszuivelschool. 
De leeraren aan de Rijkszuivelschool te 

Bolsward. 
De directeur der Rijksland- en Rijkstuin

bouwwinterscholen. 
De directeur van het Rijkshengs_tveulendepot 

te Bergen op Zoom. 
De districtsveeartsen. 
De plaatsvervangende districtsveeartsen. 
De geexamineerde veeartsen. 
De onderdirecteur ·der Rijksseruminrichting. 
De bacteriologen aan de Rijksseruminrich-

ting. 
De rentmeesters der domeinen. 
De houtvesters bij het Staatsboschbeheer. 
De directeur van het Rijkszuivelstation. 
De scheikundigen aan het Rijkszuivelstation. 
De Rijkszuivelconsulenten. 
De Rijksveeteeltconsulenten. 
De inspecteurs bij den Phytopathologischen 

dienst. 
De directeuren van de Rijkslandbouwproef

stations en van het proefstation voor zaad
controle. 

De afdeelingchefs aan de Rijkslandbouw
proefstations en het proefstation voor zaad
controle. 

De _directeuren bij het Koninklijk Neder
landsch Meteorologisch instituut. 

De ingenieur bij het Nijverheidslaborato
rium. 

) ' 

De ijkers, chefs vaI). dil3nst,. der . ma ten en 
Pewichten. 

De ingenieurs bij den Octrooiraad,. 
De juridische ·ambtenaren· bij. den, Octrooi

raad. 
De chef van den administratieven .dienst en 1 

de chef. van het l)ureel ,,aan,vr~ge~''. bij': het 
bureau voor den industrieelen eige_n49m. , 

De ingenieur en adjunct-ingenieU:r der. mijnen. 
De districtsgeoloog bij de Rijksopspo_ring 

van delfstoffen. 
De afdeelingchef bij het Rijksbureau. tot 

onderzoek van_ handelswaren .. 
De inspecteur voor de Rijnvaart. 
De adjunct-inspecteur der visscherijen. 
De col).sulent voor de schelpdierentee!t. 
De technoloog bij den voorlichtingsdienst ten 

behoeve van den rubberhandel en de rubber
nijverheid. 

De scheikundig-ingenieur bij de arbeids-
inspectie. 

De geneeskundige bij de arbeidsinspectie. 
De inspecteurs van den arbeid der 2de klasse. 

_De adjunct-inspectenrs van den arbeid. 
De inspectrices en adjunct-inspectrices van 

den arbeid. 
De ingenieurs en !Ldspirant-ingenieurs voor 

stoomwezen. 
De voorzitter van de plaatselijke commissie 

bedoeld bij art. 86 q.er Ongevallenwet 1901. 
De ingenieurs van de 2de en van de 3de klasse, 

alsmede de technisclie ambtenaren der lste 
klasse en de tijdelijke ingenieurs bij het technisch 
bureau aan het Departement van J(olonien. 

DERDE KLASSE B. 

De st1,mografen.' 
De commiezen en adjunct-commi!)zen en in 

rang daarmede gelijkgestelden bij .de Departe
menten, administratien en colleges van alge
meen bestuur en verdere Rijksinstellingen als
mede bij de provinciale griffien. 

De s'u.rnumerairs bij de verschillende admi
nistra tien, ressorteerende onder de Departe

_ ment~n van algemeen bestuur, voor zoover 
voor sommige hunner geen andere klassen zijn 
aangewezen. 

De agenten van de voogdijraden. 
Di:> plaatsvervangende secretarissen van de 

voogdijraden. 
De Rijks~genten voor gezinsverpleging. 
De di.recteuren en directrices 4er gevange

nissen 2e, 3e en 4e klasse en van de Rijkswerk
.inrichtingen (behalve die te Veenhuizen) .en de 
adjnnct-directeuren van de Rijksopvoedings
gestichten. 
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De godsdienstonderwijzers in de gevangenis -
sen en Rijkswerkinrichtingen (behalve die te 
Veenhuizen ). 

De hoofdonderwijzers en hoofdonderwijze
ressen bij de gevangenissen, Rijkswerkinrich
tingen (bohalve die te Veenhuizen), tucht
scholen en Rijksopvoedingsgestichten. 

De Rijksagenten voor voorwaardelijk ontslag. 
De hoofdopzichters over de justitiegebouwen. 

·De! ·hoofdcommiezen' ter directie bij de 
Rijksopvoedingsgestichten. 

De· secretarisscn der Militieraden en zij _ die 
hen vervangen. 

De burgemeesters, wethouders, leden der 
gemeenteraden en secretarissen der gemeenten, 
alsmede de burgerlijke geneeskundigen wegens 
reizen ter zake van de· militie. 

De secretarissen van de keuringsraden en zij, 
_die hen vervangen. 

De plaatselijke autoriteiten, wegens reizen 
ter zake van de inspectie van de grenzen des 
Rijks. 

De assistenten van het centra?,l laboratorium 
ten behoeve van het Staatstoezicht op de volksc 
gezondheid. 

De adjunct-ingenieurs bij het Rijksbureau 
voor drinkwatervoorziening. 

De boekhouder bij 's Rijkskrankzinnigen
gesticht te Medemblik. 

De ·assistent-verloskundigen aan de Rijks
kweekscholen voor vroedvrouwen. 

De adjunct-inspecteurs voor het toezicht op 
de naleving van de Drankwet. 

De assistenten bij het onderwijs aan de Rijks
Universiteiten. 

De conservatoren en de observatoren bij de 
Rij ksuni versi tei ten. 

De prosectoren bij de Rijks-Universiteiten. 
De hortulanussen bij de Rijks-Universitei

ten. 
· De assistenten bij het onderwijs aan de Tech

nische hoogeschool. 
De conservatoren bij de Technische hooge

school. 
De ambtenaar van administratie bij de 

Technische hoogeschool. 
De leeraren aan de Rijksrietvlechtschool. 
De leeraren aan de Rijksschool voor leer

looiers en schoenmakers met daaraan verbonden 
proefstation voor de lederindustrie. 

De onderwijzers en onderwijzeressen aan de 
Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen zoomede de hoofden, onderwijzers 
en onderwijzeressen der daaraan verbonden 
leerscholen. 

De hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen 

der Rijks lagere scholen in de Koloniiin- van de· 
Maatschappij: van Weldadigheid. 

De districtsbouwkundigen belast m_et het toe
zicht o_p de ·gebouwen van onderwijs, enz. 

De hoofdopzichters voor den technischen 
dienst der gebouwen ressort~erende onder het 
_Departement- van Binnenlandsche Zaken. 

De architect-teekenaars bij de Rijkscom
missie tot het opmaken en uitgeven van een 
inventaris en eene beschrijving van de Necier
landsche monumenten van geschiedenis en 
kunst. 

De architect-teekenaar voor de monumenten 
van geschiedenis en kunst. 

De adjunct-secretaris bij do Rijkscommissie 
tot het opmaken en uitgeven van een inventaris 
en eene beschrijving van de Nederlandsche 
monumenten van geschiedenis en kunst. 

De commiezen en _ adjunct-commiezen bij 
_'s Rijks archieven. 

De wetenschappelijke assistenten en de ad
ininistrateur bij de Koninklijke bibliotheek. 

De hoofdopzichter met den personeelen titel 
van chef van het dienstpersoneel van het Rijks
museum te Amsterdam. 

De conservators en administrateurs van de 
_Rijksmusea, kabinetten, verzamelingen en 
monumenten. 

De onder-directeur van de Algemeene Lands
drukkerij. 

De algemeene bedrijfschef bij _ de Algemeene 
Landsdrukkerij. 

De adjunct-scheikundige bij de Marine. 
De adjunct-verificateur van 's Rijks zee

instrumenten. 
De administrateur van de marine-bakkerij. 
De lste technische ambtenaren bij het bureau 

Gravure bij het Departement van Marine. 
De hydrographische teekenaars bij de afdee

ling Hydrographie van het Departement .van 
Marine. 

Het hoofd van het teekenbureau voor scheeps-
bouw bij het Departement van Marine. 

De commissarissen der loodsen. 
De ontvangers der loodsgelden. 
De lste. _teekenaar, toegevoegd aan · den 

inspecteur van den Marinestoomvaartdienst. 
De chef der afdeeling Muntfabricage bij 

's Rijks Munt. ' 
De chef van administratie bij 's Rijks Munt. 
De scheikundige der fabricage bij 's Rijks. 

Munt. 
De inspecteur bij de afdeeling Controle bij 

's Rijks Munt. 
De door de commissien van beoordeeling in 

zake de hefting van invoerrecht naar de waarde 
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der goederen en de door den raad van beroep 
voor de invoerrechten geraadpleegde des
kundigen. 

De experts voor de invoerrechten. 
De adjunct-inspecteurs der directe belastin-

gen, invoerrechten en accijnzen. 
De controleurs der invoerrechten en accijnzen. 
De adjunct-controleurs der grondbelasting. 
De ontvangers der directe belastingen, invoer-

re~hten en accijnzen, voor zoover zij bij dit 
besluit niet in klasse 3 A zijn gerangschikt. 

De hoofdcommiezen en commiezen ter 
directie der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

De adjunct-controleurs van den waarborg 
· en de belasting der gouden en zilveren werken. 

De ontvangers van de registratie, de successie 
en de domeinen, met een pensioensgrondslag 
van minder dan f 3000. 

De controleurs van het buitengewoon zegel. 
De commiezen ter directie van de.registratie 

en domeinen. 
De boekhouder en de commies van trekking 

aan de directie der Staatsloterij. 
De secretaris-penningmeester van het bestuur, 

alsmede de hoofdopziener en de technische opzie
ner der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

De bacteriologisch onderzoeker bij het be
stuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

De hoofdopzieners en adjunct-hoofdopzieners 
der domeinen. 

De landmeters van het kadaster en der 
domeinen met een pensioensgrondslag van 
minder clan f 3000. 

D; bibliothecarissen bij cle Koninklijke 
lVIilitaire Academie en bij de overige inrichtingen 
van militair onderwijs. 

De opzicliters van den Rijkswaterstaat der 
lste klasse. 

De boekhoucler bij de v:isschershaven te 
IJmuiden. 

De hoofd6pzieners bij de Rijkselectriciteits
werken. 

De hoofdopziener bij Rijksbemalingsinrich
tingen en Rijksstoompontveren. 

De hoofdopzichters bij de lanclsgebouwen. 
De technische ambtenaren lste klasse bij 

den Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
De directeuren van postkantoren van de 

5e tot en met de Se klasse. 
De directeuren van telegraafkantoren van de 

4e tot en met de Se klasse. 
De directeuren van vereenigde post- en tele

graafkantoren, waarvan elk der beicle clienst
vakken is gerangschikt in de 6e klasse of 
lager. 

De directeuren-brievengaarder van Rijks
telegraaf- en hulppostkantoren. · 

De directeureri van post-, telegraaf- of ver
eenigde post- en telegraafkantoren, van· hun 
beheer ontheven en met andere werkz.aamheden 
bij den post- en telegraafclienst belast; · "vdbr 
zooveyl hun kantoor op het tijd_stii/ van. cint
heffing van da t beheer behoorde 'tot' eeri . cler 
kantoren, hiervoren i~ deze 'rubriek ~er1~elcl: 

De hoofdcommiezen en commiezen bij den 
dienst der posterijen en telegrafie. ' · 

De teclmische ambtenaar voor keuring, vah 
Rijks-telegraaf- en telefoonmaterieel. · · 

De opzichters der telegrafie. 
De magazijnchef bij den telegraafdienst. 
De hoofdambtenaren van administratie aan 

de Rijks hoogere land-, tu.in- en boschbouw
school. 

De hoofdassistenten bij de instituten ver
bonden aan de Rijks hoogere _land-, tuin- en 
boschbouwschool. 

De assistenten aan de Rijks hoogere land-, 
tuin- en boschbouwschool. 

De leeraren aan de middelbare landbouw
school te Groningen en de midclelbare Koloniale 
landbouwschool te Deventer. 

De assistenten aan de middelbare landbouw
school te Groningen en de middelbare Koloniale 
landbouwschool te Deventer. 

De leeraren aan de Rijkslandbouwhuishoud
school. 

De leeraren aan de Rijksland- en tuinbouw-
winterscholen. 

De leeraren aan de Rijkszuivelscholei1. 
De assistenten aan het Rijkszuivelstation. 
De hoofd-assistenten en assistenten aan de 

Rijkslandbouwproefstations eri aan het proef
station voor zaadcontrole. 

De assistenten aan de Rijksveeartseniischool. 
De conservator van 's Rijksveeartsenijschool. 
De assistenten aan cle Rijksseruininrichting. 
De landbouwkunclige aan de Rijksserum-

inrichting. 
De Rijkskeurmeesters. 
De gouvernementskeurmeesters. 
De adjunct-Rijkszuivelinspecteurs. 
De technische hoofdassistenten en cle assisten

ten bij den Octrooiraad. · 
De assitenten bij het bureau voor de fabrieks

en handelsmerken bij het bureau voor den 
industrieelen eigendom. 

De bibliothecaris bij den Octrooiraad. 
De kassier bij het bureau voor den industriee

len eigendom. 
De adjunct-directeur hij het Koninklijk 

Nederlandsch Metcorologisch Instituut. 
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De secretaris en de assistenten bij bet Ko
ninklijk Nederlandscb llieteorologiscb instituut. 

De ijkers en adjunct-ijkers der maten en 
gewichte,i. 

De assiste,iten bij bet Rijksinstituut voor het 
onci.e_rzoek d_er zee. 

De 11ssistenten bij het Rijksinstituut voor 
v:is.scherijon:derzoek. 

Df a,dju~ct-houtvesters bij het Staatsbosch
beheer:. 

De boofdassistent en de assistenten bij het 
Rijksbureau. tot onderzo;k van handelswaren. 

De bureauambtenaren bij bet Staatstoezicbt 
op de mijnen. 

De experts bij de scbeepvaartinspectie met 
standplaats Amsterdam en Rotterdam. 

De ambtenaar bij den administratieven dienst 
der visscberij-inspectie. " 

De ainbtenaar belast met het bewerken van 
verslagen en de visscherijstatistiek bij de 
visscherij-inspectie. 

De onderinspecteurs der visscherijen met eene 
bezoldiging (jaarwedde en toelage) van / 1800 
en daarboven. 

De assistenten bij den voorlichtingsdienst 
ten behoeve van den rubberhandel en de rubber
nijverheid. 

De assistent-scbeikundige bij het Proef
station voor de. Lederindustrie. 

De administratieve ambtenaren der lste 
klasse bij de arbeidsinspectie. 

De technische ambtenaren der 2de klasse en 
de tijdelijke teclmische ambtenaren bij bet 
tecbnisch bureau aan het Departement van 
Kolonien. 

De voorzitters, leden en secretarissen van 
examencommissien alsmede hunne plaatsver
vangers en aan die commissien toegevoegde 
deskuncligen, voor zoover niet de commissien als 
zoodanig of wel de voorzitters, de secretarissen 
of de deskundigen als zoodanig bij dit besluit 
in eene hoogere klasse zijn gerangschikt of 
door Ons in nader op de voordracht van het 
hoofd van het betrokken Departement van 
algemeen. bestuur te nemen besluiten in de 
2de klasse of de 3de klasse A worden gerang
schikt. 

VIERDE KLASS);] A. 

De klerken bij de Departementen; adminis
tratien en colleges van algemeen bestuur en 
verdere Rijksinstellingen alsmede bij de pro
vinciale griffien voor zoover zij niet in eene 
andere, klasse zijn of worden gerangscbikt. 

De directeuren van de gevangenissen 5de 

en 6de klasse alsmede de adjunct-dir~cteuren 
en adjunct-directrices. van de gevangenissen. 

De commiezen bij de gevangenissen, Rijks
werkinrichtingen (behalve die te Veenhui_zen) 
en Rijksopvoedingsgestichten. 

De meesterknecbts bij den arbeid in de 
gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen (be-
halve die te Veenhuizen). -

De commiezen bij de tuchtscholen. 
De commiezen ter directie bij de Rijksopv:oe

dingsgesticbten. 
De hoofdopzichter van den arbeid in de Rijks

opvoedingsge~tichten. 
De werkmeesters en werkmeesteressen bij de 

tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten. 
De onderwijzers en onderwijzeressen bij de 

tucbtscholen en Rijksopvoedingsgestichten. 
De candidaat-opvoedende ambtenaren en de 

opvoedende ambtenaren ·bij de Rijksopvoedings
gestichten. 

De Rijksklerken van de le klasse ter griffie en 
ten parkette. 

De Rijksveldwachters-rechercheurs. 
De opzichters der lste en 2de klasse en de 

tijdelijke opzichters bij de Justitiegebouwen. 
De opzichters benevens het bureau-personeel 

bij bet Rijksbureau voor Drinkwatervoor
ziening. 

De meesterknechten ter Algemeene Lands
drukkerij. 

De inspecteurs van politie wegens reizen ter 
zake van de inspectie van de grenzen des Rijks. 

De commiezen en verdere bureau,geem
ployeerden bij de gemeentebesturen en de 
inspecteurs van politie wegens reizen ter zake 
van de militie. 

De huismeester, de adjunct-directrice, de 
boofdverplegers en hoofdverpleegsters · bij 
's Rijks krank;zinnigengestichten. 

De meesteressen-vroedvrouw, d.e huismees
teressen, de hoofdonderwijzers, de hoofdonder:
wijzeressen, de hoofdverpleegsters en de admi
nistrateurs bij de Rijkskweekscholen voor 
vroedvrouwen. 

De teekenaars bij de Rijks-Universiteiten. 
r:ie' praeparateurs en praeparatrices bij de 

Rijks-Universiteiten. 
De opzichters en de ambtenaren van admi

nistr!Ltie bij den technischen clienst der gebou
wen, ressorteere!lde onder het Departement 
van Binnen:landsche Zaken. 

De bouwkunclig teekenaar bij de Rijkscom
inissie tot het opmaken en uitgeven van een 
inventaris en eene beschrijving van de Neder
landsche monumenten van geschiedenis · en 
kunst. 

_J 
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:·De a·ssistenten, de amanuenses en de adjunct
amanuenses bij de Koninklijke bibliotheek. 

De assistenten bij 's Rijksmuseum te Am-
sterdam. · 

De assistenten bij het Koninklijk munt- en 
penningkabinet. 

De opzichters-teekenaars voor de gedenk
teekenen van vaderlandsche ·geschiedenis en 
kunst. 

De 2de technische ambteiiaren bij het bureau 
Gravure bij het Departement van Marine. 

De teekenaar bij het bureau Artillerie bij het 
Departement van Marine.• 

De teekenaar bij het bureau Torpedodienst 
bij het.Departement van Marine. 

De adjunct-commissarissen der loodsen. 
De bureelambtenaren bij het loodswezen. 
De. ambtenaren voor opnemingswerkzaam-

heden ten ·behoeve van loodswezen, betonning 
en verlichting. 

De opzichters voor den algemeenen dienst 
van loodswezen, betonning en verlichting. 

De opzichters bij de kustverlichting. 
De machinist bij 's Rijks verlichting. 
De hoofdmachinisten, machinisten en ad

junct-machinisten bij den Marine-stoomvaart
dienst en de in rang daarmede gelijkgestelden 
bij de Marine-reserve. 

De burgeronderwijzers bij opleidingen van 
de zeemacht. 

De studenten voor den militairen genees
kundigen dienst. 

De adelborsten bij het Koninklijk instituut 
voor de Marine. 

De adspirant-administrateurs voor de Marine. 
De adspirant•machinisten bij de Marine. 
De teekenaars bij de afdeeling Hydrographie 

bij het Departement van Marine. 
De verificateurs, adspirant- en kommiezen

verificateurs, de hoofdkommiezen en de assisten
ten der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

De assistent en de analisten bij het Laborato
rium van het Departement van Financien. 

De Rijksklerken der lste klasse der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

De personen in dienst gesteld voor het houden 
van ·toezicht op ten behoeve van het Departe
ment van Financien uit te voeren werken. 

De deskundigen, bedoeld in art. 50, § 2 der 
Wet van 16 April 1896 (Staatsblad no. 72). 

De commiezen, aide-essaieurs en plaats; 
bekleedende ontvangers van den waarborg en de 
belasting der gouden en zilveren werken. 

De magazijnmeester van het algemeen zegel
kantoor. 

De Rijksklerken van de lste klasse bij · de 
administratie der registratie. 

De boekhouders van het kadaster. 
De adspirant-landmeters van het _kadaster. 
De teekenaars van he·t kadaster. 
De opzieners bij de ontmanteling .der opge

heven vestingen. 
De opzieners en tijdelijke opzieners der qo-. 

meinen. 
De opzieners-teekenaar der domeinen. 
De opzichter in algemeenen dienst voor de 

voormalige vestinggronden. 
· De teekenaars ten behoeve van het domein
bestuur. 

De Rijksklerk ten kantore van den secretaris
penningmeester van het bcstuur der visscherijen 
op de Zeeuwsche stroomen . 
. De controleurs der visscherijen op de Zeeuw

sche stroomen. 
De opzieners der visscherijen op de Zeeuwsche 

stroomen. 
De adjunct--commies en de klerken aan de 

directie der _Staatsloterij. 
De opzichters bij 's Rijks Munt. 
De controleurs bij de. afdeeling Controle bij 

's Rijks munt. 
De adjunct-bedrijfschef, de adjunct-admi

nistrateurs, de eerste-opzichters, de opzichters, 
de eerste-machinist, de bureelambtenaren lste 
klasse, de eerste-teekenaar werkzaam bij een der 
artillerie-inrichtingen. 

De cadetten bij de Koninklijke llfilitaire 
Academie. 

De cadetten der cadett~nschool. 
De leerlingen van den hoofdcursus. 
De buitengewone opzichters van fortificatien. 

. De opzichters-bureelambtenaar der Genie en 
die bij de bureaux van de commandanten in de 
verdedigingsstellingen en linien. 

D.e tijdelijke opzichters, de tijdelijke teeke
naars en tijdelijke opzichters-teekenaars der 
Genie. 

De assistent-magazijnmeesters, ·de bureel
ambtenaren lste klasse bij de centrale maga
zijnen van militaire kleeding en uitrusting en 
bij 's Rijks magazijn van geneesmiddelen. 

De adjudanten-onderofficier en onderoffi
cieren van hoogeren rang alsmede de daarmede 
in rang gelijkgestelde onderofficieren der land
macht en bij de reserve van de landmacht. 

De administrateurs der verplegingsinrichtin
gen. 

De bureelambtenaren lste klasse .bij 's Rijks 
magazijn van geneesmiddelen. 

De hoofdwerktuigkundigen bij . de Lucht
vaartafdeeling. 
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De hoofdmachinist bij eene militaire inrich
ting tot drinkwatervoorziening. 

De opzicliters 2de, 3de en 4de klasse, de 
adjunct-opzichters en buitengewone opzichters 
bij den Rijkswaterstaat. 

De tijdelijke hoofdopzichters, opzichters, 
teekenaars en schrijvers-teekenaar bij den 
aanleg van Rijk'swaterstaatswerken. 

De ambteharen bij den algemeenen dienst 
van den Rijkswaterstaat. 
"De bureelambtenaren van· den Rijkswater

staat. 
De havenmeesters, met uitzondering- van 

die bij de Marine en bij de groote kanalen 
en zeehavens. 

De hoofdmachinisten bij Rijksstoomgemalen 
en electrische centralen. · 
- De opzieners bij de •Rijkselectriciteitswerken. 

De opzichters-electricien en de hoofdmachi
nisten-electricien bij deRijkselectriciteitswerken. 

De opziener bij het stoompontveer over het 
N oordzeekanaal te Velsen. 
_ De sluismeesters en hulpsluismeesters. 

De -voogd van Rottum. 
De opzichters en buitengewone opzichters bij 

de Landsgebouwen. 
De technisch·e ambtenaren 2de klasse bij den 

Raad van toez_icht op de spoorwegdiensten: 
De opzichters in algemeenen dienst ·voor de 

spoorwegen. 
De tijdelijk-opzichter bij de voorbereiding van 

de werken voor den aanleg van spoorwegver
bindingen met de havens West bij Amsterdam, 
de aansluiting van den spoorweg Amsterdain
Haarlem aan die verbindingen en den aanleg 
van een rangeerterrein met bijkomende werken 
nabij Duivendrecht. 

De surnumerairs bij den dienst der posterijen 
en telegrafie. 

De telegrafisten. 
De klerken van de lste klasse bij 'den dienst 

der posterijen en telegrafie. 
De bureelambtenaren der posterijeri en tele

grafie met eene jaarwedde van f 900 en daar
boven. 

De buitengewoon geemployeerden bij den 
Rijkstelegraafdienst, wier maximum-jaarwedde· 
f 1500 · of meer bedraagt. 

De boekhouders bij den dienst de;- posterijen 
en telegrafie. 

De adspirant-opzichters· en chefs-instrument
maker der telegrafie. 

De werkmeester bij de herstellingswerkplaats 
der telegrafie. 

De magazijnchef bij de directie van de Rijks
postspaa_rbank. 

De boekhorider, de conservator en de litho
graaf-teekenaar aan de Rijksseruminricliting. 

De conservatrice en de ambtenaar van 
administratie -bij de Rijks hoogere land-, tuin
en boschbouJschool. 

De 'bockhouders bij de instituten, verbonden 
aan de Rijks hoogere land-, tuin- en bosch
bouwschool. 

De adspirant-Rijksland- en tuinbouwleeraren. 
De adspir~nt-Rijkslandbouwingenieur. 
De ambtenaren van administratie bij 'de 

middelhare landbouwschool te Groningen en de 
middelbare Koloniale landbouwschool te De- -
venter. 

De onderwijzers bij de middelbare Koloniale 
-landbouwschool te Deventer. 

De opperstalbaas bij het Rijkshengstveulen-, 
depot. 

De ambtenaar· aan het instituut voor Phyto
pathologie. 

De controleurs bij den phytopathologischen 
dienst. · 

De hoofdopziener ~n de opzieners bij 's Rijks
veeartsenijschool. 

De hoefsmidbaas, tevens onderwijzer in prac-
tisch hoefbeslag bij 's Rijksveeartsenijschool. 

De veeopzichters. 
De hulpkeurmeesters. 
De boschwachters en tijdelijke ambtenaren 

bij het Staatsboschbeheer. 
- De Rijksklerken op de kantoren der rent-. 

meesters en op het bureau van den inspecteur 
der Staatsbosschen en ontginningen. 

De ana!isten, adjuncten, boekhouders en 
controleurs ·bij de Rijkslandbouwproefstations 
en bij het proefstation voor zaadcontrole. 

De Rijkszuivelvisiteurs. 
De controleurs aan het Rijkszuivelstation te 

Leiden. 
De boekhouders bij het Rijkszuivelstation. 
De assistenten bij den dienst der Rijkszuivel

consulenten.-
De adjunct-secretaris, instrumentmaker, reke

naars, klerken en observatoren bij het Konink
lijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. 

De bureelambtenaar bij den mijnraad. 
De opzichters der mijnen. 
De hoofdopzichters en de opzichters bij de:· 

Rijksopsporing van delfstoffen. 
De administratieve .ambtenaar bij de vis-: 

scherijinspectie. 
De onderinspecteurs der visscherij en met eerie . 

bezoldiging (jaarwedde en toelage) van minder 
clan f 1800. 

De laboranten en amanuenses van het Rijks-, 
bureau tot onderzoek van handelswaren. 
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De. laboranten bij het Proefstation voor de 
lederindustrie. 

De analist bij den voorlichtingsdienst ten 
behoeve van den rubberhandel en de rubber
nijverheid. 

De experts bij de scheepvaartinspectie met 
uitzondering van die met standplaats Amster
dam en Rotterdam. 

De administratieve ambtenaren bij het bureau 
voor deµ industrieelen eigendom. 

De opzichters van den arbeid. 
De administratieve ambtenaren der 2de 

klassc bij de arbeidsinspectie. 
De opzichters voor het stoomwezen. 
De bureelambtenaar bij het stoomwezen. 
De pakhuismeester, de eerste pakhuisop-

zichter, de pakhuisopzichters, de werkopzich
ters en de assistenten bij de keuringen bij het 
Koloniaal Etablissement te Amsterdam. 

VIERDE KLASSE B. 

De schrijvers bij de De:partementen, admi
nistratien en colleges van algemeeµ bestuur en 
verdere Rijksinstellingen alsmede bij de Pro
vinciale griffien. 

De cipiers van de gevangenissen 7de klasse. 
De onderwijzers en onderwijzeressen, de 

geagreeerde onderwijzers en geagreeerde onder
wijzeressen bij de gevangenissen en de Rijks
werkinrichtingen (behalve die te Veenhuizen). 

De schrijvers bij de gevangenissen, Rijks
werkinrichtingen (behalve die _te Veenhuizen), 
tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten. 

De bedienden bij den arbeid in de gevange
nissen en.Rijkswerkinrichtingen (behalve die te 
Veenhuizen). 

De opzichters der 3de klasse bij de justitie
gebouwen. 

De Rijksklerken der 2de klasse ter griffie en 
ten parkette. 

De klerk bij den dienst der justitiegebouwen. 
De expediteurs bij de Nederlandsche Staats

courant en het Staatsblad. 
De amanuenses bij het centraal laboratorium 

voor het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 
De machinisten bij 's Rijkskrankzinnigen

gestichten. 
De machinisten bij 's Rijkskweekscholen voor 

vroedvrouwen. 
De amanuenses bij de Rijksinrichtingen voor 

hooger· en voor middelbaar onderwijs. 
De machinist bij 's Rijks archief te 's Gra

venhage. 
De amanuenses bij 's Rijksarchieven. 
De amanuenses bij 's Rijks normaalschool 

'-

voor teekenonderwijzers en bij 's R:ijksschool 
voor kunstnijverheid. 

De beambten bij 's Rijks aca9-emie van 
beeldende kunsten. -. _ 

De machinist bij het -Departement · vari 
Binnenlandsche Zak.en. · .,, · 

De klerken bij het Kon_inklijk __ p~~ning-
kabinet. '-- · · · . 

De tijdelijke opzichters bij werke~' y90~ _de 
Marine, het loodswezen enz. · · · 

De instrumentmaker bij de verifi~atle van 
's Rijks zeeinstrumenten. . · 

De amanuensis bij de verificatie v~n 's Rijk~ 
zeeinstrumenten. · 

De amanuensis bij het Koninkl:ijk Instituut 
voor de Marine. 

De deurwaarders der directe belastingen. 
De kommies-ontvangers der directe belastin

gen, invoerrechten en accijnzen. 
De kommiezen lste en 2de klasse en de kom

miezen te water lste klasse der directe belastin
gen, invoerrechten en 'accijnzen. 

De Rijksklerken der 2de klasse der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

De Rijksklerken van de 2de klasse bij de 
administratie der registratie. 

De onderopzieners der domeinen. 
De machinisten bij de visscherijpolitie op de 

Zeeuwsche Stroomen. 
De waardsman voor de gronde.n van de 

Bergsche Maas (Nieuwe Maasmond). 
Alle onderofficieren der landmacht in de 

rangen van sergeant-majoor en sergeant of 
daarmede gelijkgestelden; de administrateurs 
der verplegingsinrichtingen, in rang met voren
staanden gelijkgesteld, de opzichter eener 
militaire bakkerij ; de opzichters en. meester
werklieden bij de centrale magazijrnm yan klee
ding en uitrusting ; de opzichter en 4e m·achinist 
bij 's Rijks magazijn van ge_neesmiddelen, de 
verplegers en verpleegsters bij de mill taire 
hospitalen. 

_ De bureelambtenaren 2de klasse bij 's Rijks 
magazijn van geneesl!).iddelen. 

De beheerder van het materieel, tevens belast 
met de werkzaamheden van schrijv,er bij de 
N ormaalschietschool. 

De machinisten, de keurders, de amanuenses, 
de bureelambtenaren 2de klasse, de teekenaars, 
·de buitengewone werklieden, de werklieden be
last met den dienst van hulpopzichter .en hulp
keurder, werkzaam bij een der artillerie
inrichtingen alsmede de 1neester-geweermakers 
bij de wapendepots. 

De meester-schoenmaker en de . meester
zadelmaker bij het centraal-magaz:ijn van_ 
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De onderstalbaas bij het Rijksherigstveulen-·militaire kleeding en uitrnsting te Amsterdam. 
De bureelambtenaren 2de klasse bij · de cen

traie· magazijnen van militaire kleeding en uit
rusting en bij 's Rijks magazijn van genees-

' depot. - ' 
De amanuenses bij de. Rijkslandbouwproef

: stations eri het proefstation voor. zaadoontrole: 
middele~: · · · · · · 

De amanuenses bij de Koninklijke j\filitaire 
Acaden.1.ie en''bij d~ Hoogere ICrijgsschool. 

])e schrijvers bij den aanleg van Rijkswater
sta:iltsw~~kcii'.' . . . 

De onderhavenmeesters met uitzondering 
van' die . bij de i\fa~iii.e. 

De _dokmeester, · afslagers, ·1iavenklerken en i 
bureelambtc'marei1 bij" de visschershaven te ! 
IJmuiden. 

De machinisten, hulpmachinisten en machi
nisten1stokers bij Rijksstoomgemalen, bij elec
trische centralen, op Rijksstoomponten en 
directievaartuigen. 

De electriciens, electriciens-monteurs, electri
ciens-hulpmachinisten, machinisten-electriciens 
en monteurs. 

De gezagvoerders, stuurlieden, stuurlieden
roergangers en motorschippers op Rijksdirectie
vaartuigen. 

De gezagvoerders-pontwachters. 
De klerken van de 2de klasse bij den dienst 

der posterijen en telegrafie. 
De bureelambtenaren der posterijen,en tele-. 

grafie met eene jaarwedde tot / 900. 
De ~uitengewoon . geemployeerden bij den 

Rijkstelegraafdienst, wier maximum-jaarwedde 
minder dan f i500. bedraagt. 

De telefonisten. 
De hulptelegrafisten. 
De hulptelefonisten. 
De kantoorbedienden bij den dienst der 

posterijen en telegrafie. 
De brievengaarders. 
De· adsistenten: 
De_. conducteuis der brievenmalen. 
De hoofdbestellers, magazijnopziehters, hulp

boekhouders, machinisten en teekenaars bij den 
: dienst der posterijen en telegrafie. 

De assistent-chefs-instrumentmaker, mon
teurs en liji:nvachters der" telegrafie: · 

De machinist bij de Directie va'n ·de Rijks
·. postspaa_rbank. 

De beambten aan de Rijks- hoogere land-, 
,tuin- en boschbouwschooL 

De schrijvers bij de Rijkslandbouwproef-
stations en het proefstation vcior zaadcontrole. 

De schrijvers bij het Rijkszuivelstaticin.· 
-De amanuenses bij het Rijkszuivelstation, 
De ainanuenses bij het Rijksinstituut voor het 

visscherijonderzoek. 
De klerken • bij het Staatstoezicht op de 

mijnen. 
De hulpopzichters bij de Rijksopspciring va'n 

delfstoffen. 
De amanuenses bij de Rijksopsporing van 

delfstoffen. 
, ·De anianuenses-schrijver bij de Rijksopsporing 
van delfstoffen: · 

De opperkeurmeester vari de gekaakte haring. 
De adspirant-adjunct-inspecteur der vis-

··scherijen. · 
De opzieners der visscherijen andere dan die 

voor de Zeeuwsche strciomen. 
:De klerk-rekenaar en de ·amanuenses bij het 

Rijksinstituut voor visscherijonderzoek. 
De controleurs van den arbeid. 
De tijdelijke coritroleurs van den haven

arbeid. 
De administratieve ambtenaren det 3d·e 

klasse bij de ar beidsirispectie .' 

VIJFDE KLASSE. 

De kamerbewaai:ders, · concierges, portiers, 
boden en alle · verdere mindere . beambten; be
dienden en werklieden bij de Departementeri, 
Adininistratfen en Colleges van ·algemeen be
stuur, bij de Gerechteri en verdere· Rijksinstel
lingen alsmede bij . de .Provinciale griffien. 

De Rijksklerken der 3e- klasse ter griffie eri ten 
parkette. 

De Rijksveldw'achters.: , . 
D,;i provoosten-geweldige. 
De bewaarders, bewaarsters; zaalopzichters 

en zaalopzichteressen bij · de · gevangenissen -en 
Rijkswerkinriclitingen (behalve die · te _Veen 
huizen). 

De geagreeerde schrijvers bij de gevangenisseii 
en Rijkswerkinric.li.tingen (behalve die te Veen-

De bcambten aan de Rijksveeartsenijs•chool. 
De beambten aan de middelbare landbouw

·school .te .Groningen en de middelbare Koloniale 
landbouwschool te Devent~r: · 

I huizen). · 

De beambten aan de RijkszuivelschooL 
De beambten 'aan· de.Rijksland- en tuinbbuw

·winterscholen. 

1915. 

, De verdere mindere· beambten bij" de gevan
i, genissen en· Rijkswerkirl.richtingeri (,behalve die 
! te Veenhuizen:J: · · 

De huismeesters bij de Rijksopvoedings
gestichten. 

De tuinlieden-portiets, beambten in· alge-

35 
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meenen dienst, koks en assistent-koks bij de I 

tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten. i 
De vrouwelijke beambten voor den huis

hondelijken dienst (dienstboden) bij de tucht
scholen voor jongens. 

De vrouwelijke beambten in algemeenen en 
voor den huishoudelijken dienst bij de tucht
school en het rijksopvoedingsgesticht voor 
meisjes. 

De portier bij 's Rijks magazijn van genees
middelen. 

De lijnwerkers bij ·het regiment genietroepen. 
De portiers, inagazijnknechts en bedienden bij 

de artillerieinrichtingen en bij de magazijnen 
ressorteerendc onder het Departe,n:ent · van 
Oorlog. 

De machinisten, stokers en bedienden bij eene 
militaire inrichting tot drinkwatervoorziening. 

De wachters en tijdelijke wachters ressortee
rende on!ler het Departenient van· Oorlog. 

De corveeers in de kazernen. 

De gemeente-boden, veldwachters, agenten 
van politie en verdere lagere beambten bij de 
gemeentebesturen wegens reizen ter zake van 
de militie en van de Landweer. 

De beambten bij de Rijks-Quarantaine en 
Ontsmettingsdierist. 

De machineknechts bij de Rijksstoomgemalen, 
. bij electrische centralen, op Rijksstoomponten 
en -directievaartuigen. 

De verplegers, verpleegsters, leerling-ver
plegers, leerling-verpleegsters, adspirant-ver
plegers, adspirant-verpleegsters, en bedienden 
bij. de Rijkskrarikzinnigengestichteii. 

De concierge, hoofdassistent en assistenten 
bij hct Koniriklijk Kabinet van schildcrijen te 
's Gravenhage. · 

De oppassers, opzichters en custoden bij 
's Rijks musea, kabinetten en verzamelingen. 

De klerken en klerken-binders bij 's Rijks 
archieven. 

De mouleurs bij de Rijkscomniissie voor de 
vervaardiging en ruiling van reproductien van 
kunstvoorwerpen. 

De lichtwachters bij 's Rijks kustverlichting. 
De leerling-machinisten bij de Marine-re

serve. 
. De monteurs, instrumentmakers, stokers en 

matrozen bij 's Rijks verlichting. 
· De assistent-deurwaarders der directe be< 
lastingen. 

De kommiezen 3de klasse en de kommiezen 
te water 2de klasse der directie belastingen, 
invoerrechten en accijnzen. 

De hulpkommiezen en hulpkommiezen. op 
daggeld en de vaste knechts bij de administratie 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. . 

De· Rijksklerken der 3de klasse der directe 
belastingen, invoer.rechten en accijnzen. 

De Rijksklerken van de 3de klasse bij de 
administratie der registratie. 

De stempelaars aan ·de zegelkantoren. 
De schippers en schippersknechts bij de 

visscherijpolitie op de Zeeuw~che stroomen. 
Alle jaarwedde genietende 1nilitairen der 

landmacht in den rang van korporaal of in 
den stand van soldaat of daarmede gelijk
gestelden. 

De portier bij de centrale magazijnen van 
!deeding en uitrusting. 

De arbeidei·s bij de Rijkswaterstaatswerken. 
De bakenmeesters. 
De sluiswachters. 
De sluisknechts, 
De brugwachters. 
De brugknechts. 
De pontwachters. 
De pontknechts. 
De duinwachters. 
De dijkwachters. 
De lichtwachters. 
De schippers en 
De stokers. 
De deklmechts. 

schippersknechts. 

De stokers-dekknechts. 
De Rijkswachthouders. 
De smeden-bankwerkers. 
De kanaalwachters . 
De havenknechts. 
De haven-, hal- en dokknechts, smeden

machinedrijvers en havenbeambten, belast met 
het politietoezicht, bij de visschersha ven te 
IJmuiden. 

De schrijvers, concierges, portiers, zaalwach
ters, stokers, kantoorknechts, bestellers enjonge- 1 

lingen bij den dienst der posterijen en telegrafie. 
De postboden. 
De instrumentmakers en .vaste werklieden 

der telegrafie. 
De kweekelingen en vaste arbeiders bij het 

beheer der Staatsbosschen. 
De stalknechts bij het Rijkshengstveulen

depot te Bergen op Zoom. 
De bedienden bij het ijkwezen. 
De vaste en tijdelijke geleiders van trans

porten ontplofbare stoffen. 
De bedienden bij het Rijksinstituut voor het 

visscherij onderzoek. 
De schipper, knecht, stuurman en machinist 

van de bij de visscherijinspectie in 'dienst zijnde 
vaartuigen. 
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De bedienden bij het Rijksinstituut voor 
visscherijonderzock. 

1 de voor het Rijk minst kostbare wijze tenzij 
bijzondere omstandigheden naar het oordeel van 

' het hoofd van Iiet betrokken Departement _van 
algemeen bestuµr of van de door dezen daartoe 
aangewezen auforiteit zich daartegen verzetten: 

Rangschikking van andere dan de hierboven 
genoemde burgerlijke en militaire landsdienaren 
geschiec\t door Ons op de voordracht van het 
hoofd van het betrokken Departement van ' 
algemeen bestuur, met medewerking van Onzen 
Minister .van Financien, indien de voordracht 
niet · _van dezen uitgaat. 

·3. .Gepensionneerden alsmede burgerlijke 
en militaire ]andsdienaren op wachtgeld of 
nonactiviteit zijn gerangschikt in de k]asse, 
waartoe de betrekking behoort, die zij het laatst 
hebben bekleed of waarin zij het laatst dienst 
gedaan hcbben. 

Het bepaalde in het vorig lid is -niet van toe
passing wanneer de daarbedoelde personen 
reizen in eene betrekking of functie, welke in 
eene· dcr bij artikel 2 genoemde klassen is 
gerangschikt. 

4. Personen, geene bezold.iging nit 's Rijks 
schatkist trekkende en niet opgenoemd onder 
een der klassen van artikel 2, zijn gerangschikt 
in de 3de klasse A. 

Wij behouden Ons evenwel voor personen al~ 
evenbedoeld in ieder bijzonder geval, op de 
voordracht van hct hoofd van het betrokken 
Departement van algemeen bestuui', in eene 
hoogere klasse te rangschikken. 

De hoofden der Dcpartementen van alge, 
nieen bestuur zijn bevoegd personen als in het 
eerste lid bedoeld in ieder bij zonder geval te 
rangschikken in eene lagcrc · klasse clan de 
3de klasse A. 

5. Dienstdoende ambtenaren of officieren, 
aan wie een hoogere rang is toegekend clan die 
van de be:trekking naar wclke zij zijn bezoldigd 
of aan wie een personeele titel of titulaire rang 
is verleend, mogen de vergoeding wegens reis
en verblijfkosten niet berekenen naa:t den maat
staf van dien hoogeren rang of titel. 

6. Die meer clan cene betrekking bekleedt 
of eenc betrekking tijdelijk waarneemt, geniet 
de vergoe~ing wegens reis- en verblijfkostcn 
naar de klasse van het tarief waarin de .1:Jetrek
king is gerangschikt, waarin hij gereisd heeft. 

Onder de uitdrukking ,,betrekking" wordt in 
dit artikel verstaan iedere functie welke in een 
der bij artikel 2 genoemde klassen is gerang
schikt. 

vVij behouden Ons voor, op de voordracht van 
het hoofd van het betrokken Departement van 
algemeen bestuur, afwijking van het bepaalde 
in dit artikel toe te staan ten behoeve van 
voorzitters van commissien. 

_ 7. De reizen behooren te warden gedaan op 

vVanneer reizigers tusschentijds van ,tit 
hunne.woonplaats heen en weer-hebben gereisd, 
ten gevolge waarvan de uitgaven hooger zijn 
geworden dan ·bij onafgebroken verblijf buiten 
.de woonplaats het geval zou z~jn geweest, · 
worden die hoogere kosten alleen dan vergoed · 
indien het heen en weer reizen met het oog op 
's Rijks belang door het Hoofd van het betrok
ken Departement van algemeen bestuur of de 
door dozen daartoe aangewezen autoriteit werd 
toegestaan· of nader wordt goedgekeurd. 

Voor zoover, met het oog op de werkzaam
heden, tusschentijdsche terugkeer naar de 
'woonplaats redelijkerwijze mag verwacht wor
den en in 's Rijks geldelijk belang is, worden 
·hoogere kosten, veroorzaakt door onafgebroken 
verblijf buiten cle woonplaats, alleen clan ver
goed indien dit verblijf met het-oog op 's Rjjks 
belang door hct Hoofd van het betrokken 
Departement van algemeen bestuur of de door 
dezen daartoe. aangewezen autoriteit werd toe
gestaan of nader wordt goedgekeurd. 

De reizen worden in den regel geclaan met 
openbare midclelen van vervoer. Afwijkingen 
van dezen regel kunnen worden toegestaan of 
goedgekeurd door het hoofd van het betrokken 
Departement van algemeen bestuur of de door 
dezen daartoe aangewezen autoriteit. 

8. Behondens het bepaalde in cle artikelen 7, 
9, 10 en 12,_ wordt als vergoeding voor reis
kosten niet rneer in rekening gebracht .dan: 

1°. de verschuldigde en betaalde vracht 
voor het vervoer - daaronder begrepen de 
kosten verbonden aan het bezigen van een 
slaapwagen_ in den spoortrein en voor zooveel 
noodig van eene slaaphut aan boord van schepen 
- van: 

a. den reiziger ; 
b. de medegeno_men reisbenoodigdheclen inge

val buiten de woonplaats is overnacht ·; 
c. dienstbenoodigdheclen ingevolge alge

meenen of bijzonderen last medegenpmen ; 
2°. de verschuldigde en betaalde to!-, brug-, 

veer- en overvaartgelden ; 
3°. ecne overeenkomstig het bepaalcle ·in 

artikel 11. bereki;mde vergoecling wegens het 
gebruik van eigen vervoermiddelen. 

, 9. Reizigers, behoorende tot de eerste klasse, 
tot de tweede klasse en tot de dercle klasse A, 
mogen wegens het ver.voer van hun persoon 
met een openbaar middel van vervoer in reke-

:l 5 * 
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· ning brengen- .de verschuldigde en betaalde 
vracht ~oor eene· plaats der eerste klasse. 

Reizigers, · behoorende tot de' derde klasse B 
en tot de vierde klasse A,• mogen wegen-s 
het vervoer van hun persoon in rekening 
brengen: 

a. voor reizen per spoortrein, de verschul
digde ·en betaalde vracht voor .eene plaats in 

· een rijtuig der tweede klasse tenz~j de' reis in 
spoedeischende gevallen gedaan is met. een trein, 
waarin dergelijke rijtuigen niet zijn, in welk 
geval de verschuldigde en betaalde vracht voor 
eene pl;;,ats in een·rijtuig der eerste klasse kan 
in rekening gebracht worden ; 

b. voor 1'eizen per stoomboot,. stoomtram of 
ander openbaar middel van· vervoer, niet 
vallende onder letter a, de verschuldigde en 
betaalde vra0ht voor eene plaats der eerste 
klasso. 

Reizigers, behoorende tot de vierde klasse B 
en tot de vijfde- klasse, ,mogen wegens het ver-· 
voer van hun -persoon niet meer in rekening 
brengen dan : 

a. voor reizen per. spoortrein, de verschul
digde en betaalde vracht voor eene plaats in 
een rijtuig der derde klasse, tenzij de reis, in 
spoedeischende gevallen, gedaail, ,is met een 
trein, waarin dergelijke rijtuigen niet. zijn; in 
welk geval de verschuldigde en betaalde vracht 
voor eene plaa ts in een rijtuig der daarop vol
gende, hoogere klasse in rekening niag·gebracht 
worden; 

b. voor reizen per stoom]?obt, stoomtram df 
ander openbaar middel vall'· vervoer, niet 
vallende onder letter a, de vracht voor eene 
plaats der tweede _klasse, tenzij er slechts eene 
klasse is. 

Echter kunnen reizigers als. in het tweede 
en derde lid .van dit artikel bedoeld, in geval 
zij de reizen gezamenlijk moeten doen met 
personen, die in een hoogere klasse van artikel 2 
z~jn gerangsehikt, ten aanzien van de. vergoe
ding wegens reiskosten, met de laatstbedoelden 
warden gelijkgesteld, wanneer het hoofd .van 
het betrokken Departement van algemeene be
stuur zulks met het oog op de te verrichten 
werkzaamheden toestaat of nader goedkeurt. 

Wij behouden Ons voor te bepalen, dat eene 
of meer bepaalde groepen van eommiezen bij 
een der Departementen van algemeen bestuur, 
uit hoofde van den bijzonderen aard der door 
hen te verriehten werkzaamheden, wegens het 
vervoer van hun persoon met· een openbaar 
middel van vervoer in rekening mogen brengen 
de verschuldigde en betaalde vracht voor eene 
plaats der eerste klasse, mits de reizen zijn 

geschied tot het verrichten van de evenbedoelde 
werkzaamheden. 

· 10. Abonnementen ·en andere ·speciale··bil
jetten, tot het doen van eeil onbep·etkt aantal 
reizen gedurende eenig tijdvak 'teeht'giivende, 
worden van 's Rijkswege verstrekt: ' 

Bij gebruik van een, niet··vail ·0'1'i'Rijkswege 
verstrekt, biljet als -in het eerste··lid· bed·oeld, 
kan eene vergoeding in rekening· gebriioht:\Vor
den, welke overeenkomt met 2/3 gedeelteri-van 
de vergoeding, welke, bij gebruik van een kilo
meterboekje, overeenkomstig het.-bepaalde in 
het vierde lid, in rekening Zou gebracht kunnen 
worden of, bijaldien en·voor zoover het gebruik 
van kilometE,rboekjes voor de- betrokken reis 
niet mogelijk is, van de vergoeding volgens het 
gewone tarief voor het betrokken middel van 
vervoer. 
. Bij gebruik van eene vrijkaart mag geene 
vergoeding aan het Rijk in rekening gebraeht 
worden. Reizigers, die in het bezit zijn van eene 
vrijkaart, zijn verplieht bij dienstreizen daarvan 
gebJ'.Uik te maken. 

Bij gebruik van een kilometerboekje of van
_een antler speciaal biljet, tot het doen van een 
beperkt aantal reizen reeht gevende, kan ver
goed_ing in rekening · gebracht worden naar 
evenredigheid van den; voor dat boekje of 
biljet betaalden, prijs. 

Door of van wege het hoofd van het betrokken 
Deparlement van algemeen bestuur kan aan 
reizigers, als in dit besluit bedoeld, de verplieh
ting worden opgelegd tot het· aan~c:ihaffen van 
een boekje of biljet als in het vorig lid om
schreven. De schade, welke door den reiziger, 
buiten dien-s sehuld, uit hoof de van het nakomen 
van evenbedoelde verpliehting, wordt geleden; 
wordt door het Rijk vergoed. 

11. In gevallen als bedoeld sub '3 van 
artikel 8 niag ten hoogste warden iu- rekening 
gebraeht: 

1 °. wegens het gebruik van eigen rijwiel : 
3 cents per afgelegden kilometer ; 

2°. wegens het gebruik van eigen moto"r, 
rijwiel : 6 cents per afgelegden kilometer; 

3°.- wegen-s het gebruilc. van eigen automo
biel : 20 cents per afgelegden kilometer ; 

4°. wegens het gebruik van :eigen rijtuig 
onderscheidenlijk met een en met twee paarden 
/ 1 en/ 1.50 voor elk uur dat het rijtuig voor den 
dienst ter besehikking van den reiziger moet 
zijn; 

5°. wegens. het gebruik van eigen ·rijpaard 
/ 0.75 voor elk uur dat het paard voor den 
dien-st ter beschikking van den reiziger moet zijn. 

Gedeelten van een kilomoter- gelden voor 
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eenen geheclen kilometer ; gedeelten van een twee plaatsen ,: niet op den evenbedoelden 
uur- warden als een vol m{r aangemerkt. afstandswijzer'is· aangegeven, wordt die afstand 

Ecl;iter mag voor rcizen met eigen middelen bepaald door · het, .hoofd van het betrokken 
v:an verv;per. gedaan, als vergoeding voor reis- Depar.tement van algemeen bestuur of de door 
e.n verblijfkosten, niet meer in rekening gebracht dezen daartoc aange,vezen autoriteit. 
warden dan het bedrag waarop, bij gebruik Indien door den belanghebbende het bewijs 
van_.op_enl;>are_middelen van vervoer, aanspraak wordt geleverd, dat het overecnkomstig het· 
ZO\l,zijn, vei;kregen. vorige lid bei-ekende aantal kilometers belang
. .W:ij,, ,b~houden Ons voor don in dit artikel rijk kleiner is dan dat der werkelijk. afgelegcle 
vastgestelden, .maatstaf, voor _ vergoedingen, kilometers, kan, wanneer: dit met het oog _op 
wegens _het gebruik van eigen· vervoermiddelen 's Rijks belang wenschclijk is te .achten, door 
in rek!)i;i.ing te brengen, op de voordracht van het hoofd van het betrokken Departement van_ 
Onzen. Minister van Financien, naar gelang van algemeen bestuur of door dezen daartoe aan_- _ 
de omstandigheden, te wijzigen en aan te vullen. gewezen autoriteit worden bepaald, dat de 

12.. Reizen naar een . plaats (burgerlijke vergoeding over het laatstbedoel~fo aantal 
gemeente of het bij .name bekend, afgezonderd kilometers zal bcrekend warden. 
liggend, onderdeel eener gemeente), op geen 14. De . vergoeding wegens verblijfkosten 
verderen afstanc), dan van 3 kilometers buiten bedraagt per etmaal : 
de. woonplaats, geven geen aanspraak op ver- voor de le klasse. 
goeding van kosten wegens Ii.et vervoer van den 2e 
persoon des reizigers, behalve wanneer op den- 3e 
zelfden dag twee of meer reizen zijn. gedaan 4e 
en de werkelijk afgelegde afstand, met inbe 5e 

t 9.~ 
7.-
6.-
5.-
3.50 

grip van ,de terugreis of -reizen, meer clan Voor gedeelten van een etmaal _bedraagt de. 
6 kilometers bedraagt of wanneer de reizen zijn vergoeding : 
gedaan met een openbaar middel van vervoer. voor de le klasse. f 0.38 per liur 

Wegens vervoer van den pe:rsoon des reizi- 2e 0.30 
gers binnen· de bebouwde kom van de woon- 3e 0.25 
plaats warden geene reiskosten vergoed. Deze 4e 0.21 
bepaling .geldt niet ten opzichte van het ver- I 5e 0.15 
voer hetwelk binnen de be bouwde kom geschied t ! met dien verstande, da t de aid us berekende 
met het -openbaar middel van vervoer waar- ! vergoeding in geen geval meer zal mogen be
mede, tot het ondernemen van de reis, de woon- dragen dan de voor de betrokken klasse vast
plaats wordt verlaten of wel, bij het einde van gestelde vergoeding per. etmaal. 
de reis, in de woonplaats wordt teruggekeerd. Gededten van een uur warden als een vol 

Wegens vervoer van den persoon des reizi- uur aangemerkt. 
gers binnen .de bebouwde kom van eene andere De hoofden van de Departementen van alge
plaats dan de woonplaats mag uitsluitend de meen bestuur zijn bevoegd, voor reizen naar, in 
vracht voor de gebezigde openbare 1niddelen en uit het buitenland gedaan, de in dit artikel 
van vervoer worden in rekening gebracht, mits ' vastgestelde vergoeding in bijzondere gevallen 
dat gebruik doo~ 's Rijks belang wordt gevor- of voor bepaalde klassen van personen met 
derd. : ten hoogste de helft te verhoogen. 

Ten behoeve van personen, reizende in een : 15. Voor de berekening van de vergoeding 
kwaliteit, aan welke geenerlei bezoldiging of ; wegens_ verblijfkosten wordt als begin eener 
belooning nit 's Rijks schatkist verbonden is, , reis aangemerkt : 
kan door het hoofd van het betrokken Depar- a. wanneer de reis wordt aanvaard met 
tement van algemeen bestuur ,afwijking van een openbaar middel van vervoer en het station 
het bepaalde in dit artikel worden toegestaan van vertrek ligt binnen of in de onmiddellijke· 
of goedgekeurd. • nabijheid van de bebouwde kom, het tijdstip 

13. Bij de toepassing van de artikelen 11 waarop dat vervoermiddel volgens de officieele 
en 12, lste lid, geschiedt de berekening van dienstregeling vertrekt ; · 
het aantal afgelegde kilometers met gebruik-.' b. in alle andere gevallen, het tijdstip waarop 
making van den, bij het Koninklijk besluit van tot het aanvaarden van de reis de waning moet. 
4 l\faart 1862 (Staatsblad n°. 27) vastgestelden ' worden verlaten. 
of nader door Ons yast te stellen afstandswijzer. . Op overeenkomstige wijze·wordt hot tijdstip 
Indien in eenig geval de afstand tusschen de bepaald, waarop eene reis geacht wordt te zijn 
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geeindigd, met dien verstande, dat, wanneer drie etmalen buiten die plaats heeft opgehouden, 
bij het einde van de reis het openbaar vervoer- het ho,ofd van het · betrokken Departement 
middel met vertraging in de woonplaats aan- van algemeen bestuur termen aanwezig acht 
komt, het uur van aankomst als tijdstip van i om het verblijf als niet onderbroken aan te 
terugkeer wordt beschouwd, mits van die ver- merken. 
traging door den belanghebbende bewijs worde Bij reizen naar, in en uit het buitenland 
overgel~gd. In gevallen, waarin de reis niet gedaan, wordt over ;het tijdvak, gedurende het
in ·de woonplaats wordt beeindigd, wordt dit welk de reiziger noch voor nachtverblijf noch 
tijdstip bepaald door het hoofd van het betrok- voor voeding kosten behoeft te betalen, doordat 
ken Departement van algemeen bestuur of de die kosten in de <!oor hem betaalde vracht zijn 
door dezen daartoe aangewezen autoriteit. begrepen, per etmaal wegens verblijfkosten 

"ofot afwijking in zooven:e van het bepaalde vergoed : 
in de vorige twee leden, worden twee of meer voor de le klasse. / 4.50 
reizen als eene reis aangemerkt, wanneer kenne- 2e 3.50 
lijk slecht~ aan · eene voortgezette reis moet 3e 2.50 
worden gedacht ter beslissing van het hoofd 4e 1.75 
van het betrokken Departement van algemeen 5e 1.25 
bestuur of van de door dezen daartoe aan- Voor gedeclten van een etmaal wordt de 
gewezen autoriteit. zooeven bedoelde vergoeding naar evenredig-

16. Vergoeding wegens verblijfkosten wordt heid verminderd. 
niet geleden : 18. De hoofden der Departementen van 

a. wanneer de reis niet langer heeft geduurd algemeen bestuur zijn bevoegd de vergoeding 
dan vier uren, behoudens ingeval het hoofd van wegens verblijfkosten te verminderen: 
het betrokken Departement van algemeen a. voor be_paalde klassen_ van personen ; 
bestuur of de daartoe door dezen. aangewezen b. voor bijzondere personen, wanneer, in 
autoriteit, _in verband met het gedeelte van den verband met de door de belanghebbenden ·te 
dag dat voor de reis moest worden bestemd, bezoeken plaatsen of den duur der reis, een 
termen voor vergoeding op den voet van arti- i lager bedrag dan bij dit besluit is ~astgesteld, 
kel 14 aanwezig acht; [ geacht wordt voldoende te zijn. 

b. wanneer de belanghebbende reeds in eene ! 19. Wij behouden Ons voor in bijzonclere 
bezoldigcle betrekking of met genot van ver- gevallen of voor bepaalde klassen van personen 
blijfkosten uit anderen hoofcle geacht, moet : de vergoeding wegens reis- en verblijfkosten 
worden ter bestemder plaatse aanwezig te zijn. I voor reizen naar, in en uit het buitenland ge-

17. Vergoecling wegens verblijfkosten wordt ·, daan, bij afzonclerlijke besluiten te regelen. 
slechts voor 2/3 gedeelten verleend: 20. Vergoeding wegens reis- en verblijf-

a. over elk etmaal of - ingeval vergoeding kosten wordt alleen genoten voor reizen, die 
_ voor een gecleelte van een etmaal in rekening krachtcns eene wet, een Koninklijk besluit, 

wcirdt gebracht - over het gedeelte van een eene- instructie, eene doorloopende machtiging 
etmaal, tijdens hetwelk of het nachtverblijf of op last van eene hoogere autorit(lit zijn gedaan 
moest gehouden worden in een door of vanwege of door deze worden goedgekeurd. 
het Rijk beschikbaar gestelde gelegenheid De hoofden van de Departen;ienten van alge
(gebouw of vaartuig, tent, enz.) of op 's Rijks meen bestuur, cle vice-president van den Raad 
kosten van eene bijzonderc slaapgclegenheid van State, de vciorzitter·der Algemeene Reken
in een vervoermiddel is gebruik gemaakt. kamer en de Directeur van Ons Kabinet genieten 

· b. over het tijdvak dat de belanghebbendc vcrgoeding voor reizen op eigen gezag gedaan. 
meer dan 30 achtereenvolgende etmalen ver- Vergoeding voor reizen ·naar, in en uit het 
blijf op dezelfde plaats buiten zijne woonplaats buitenland wordt alleen genoten ingeval de 
heeft gehouden. - reizen zijn gedaan, voor zooveel betreft de in 

Voor de toepassing van het in dit artikel het vorig lid bedoelde personen, met Onze 
·onder b bepaalde, wordt het verblijf op dezelfde toestenuning of nadere goedkeuring en voor 
plaats geacht niet te zijn o_nderbroken : zooveel de overige personen betreft, met toe-

10. wanneer de belanghebbende zich ge- stemming of nadere goedkeuring van het hoofd 
durende niet !anger clan drie achtereenvolgende , van het betrokken Departement van algemeen 
etmalen buiten die plaats heeft opgehouden ; I bestuur. · 

2°. wanneer, niettegenstaande de belang- 21. De declaratien wegens reis- en verblijf-
·hebbende zich !anger achtereen da11 gedurende kosten vermelden: · 
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a . . dag en uur waarop ieclerc reis is aan-
gevaµgen en geeindigd. · 

Moeten de verplijfkosten overeenk9;nstig 
artikel 17 worclen berekend, clan wordeu- de 
bijzonderheclen, welke voor die berekening 
noodig zijn, in de cleclaratie vermeld. 

Ingeval de reis !anger heeft geduurd dan uit 
hoofde van de voor 's Rijksdicnst te verrichten 
we~i~~aamhed.en. noodzakelijk was, wordt het 
tijdv~k van clien langeren, duur in de declaratie 
yermeld; . · 

b. · cl~ ge~olgde route, met duidelijke aan
wijzing van de verschillende middclen van v.er
voer waarvan gebruik is gemaakt; 

9. de kwaliteit waarin gereisd is en de klasse 
van het tarief, waarnaar wordt gedeclareerd ; 

d. de verkl~ring, dat de reis is geschied voor 
's Rijks dienst en dat de declarant gedurende. 
he.t tijdvak, waarover de verblijfkosten in rekc-

. ning zijn gebracht, werkelijk t9t het doen van de 
gedeclareerde reis of reizen, van zijne woon
plaats afwezig was en heeft moeten zijn of wel, 
in verband met het bepaaklc in artikel 7, 2de 
lid, van dit besluit afwezig zou geweest moeten 
zijn in geval van oiiafgebro_ken verblijf als in 
die bepaling bedoeld ; 

e. -de verklaring, dat de bedragen, volgens 
de declaratie uitgegeven wegens reiskosten, 
vracht van goederen en andere bijkomende 
kosten hieronder begrepen, niet hooger zijn 
dan hetgeen ter zake werkelijk is betaald. Is 
voor de reis Yan een speciaal biljet gebruik 
gemaakt, dan wordt hiervan, met omschrijving 
v:an het biljet, ·melding gemaakt; 

•/. de verwijzing naar de wet, het Koninklijk 
besluit, de instructie, de doorloopend.e machti
ging of bijzondere lastgeving krachtens welke 
gereisd is ; · 

g. of een voorschot overeenkomstig artikel 27 
genoten is en, zoo ja, het bedrag van dat -voor
schot. 

Dooi· Cfnzen ~Iinister van Financien .worden 
de modellen van de declaratien wegens reis- en 
verblijfkosten vastgesteld. 

22. Bij de declaratien worden overgelegd de 
lastgevingen, waar die bestaan, zoomede de 
kwitantien wegens betaalde en in rekening 
gebrachte kosten van bijzondere vervoer
middelen. 

Inclien de reis is gedaan op mondelingen last, 
mo~t hiervan blijken door eene op de declaratie 
te stellen verklaring van hem, die den last gaf. 
Is. zij geschied zonder last, doch later goed
gekeurd, clan moet van die- goedkeurihg blijken 
door eene, door· de· bevoegde autoriteit op de 
declaratie te stellen, verklaring. 

Uit eene,door de bevoegde'autoriteit op de 
declaratie te stellen verklaring moet blijken, 
dat de reizen eµ het verblijf, waarvoor wordt 
gedeclareerd, in: het •belang van 's Rijks dienst 
hebben plaats gehad. 

He.t doe! der reis moet in de lastgeving tot 
reizen of in de nadere, overeenkomstig het 
tweede lid gest<ilde, verklaring vermeld worden, 
tenzij de zaak geheimhouding vordert. 

In de· gevallen, waarin is afgeweken van de 
in artikel 7 gestelde regelen, alsmede in de 
ge.:allen als bedoeld in artikel 15, tweede lid, 
of waarin is gebruik gemaakt -van de in de 
artikelen 1,. laatste lid; 9, voorlaatste lid, 12, 
laatste lid, 14, laatstc lid, 15, laatstc lid en 
16 sub a, gegeven bevoegdheid, wordt door het 
hoofd van het· betrokken Departement van 
algen:ieen bestunr of - voor zoover zoodanige 
aanwjjzing bij dit besluit is toegestaan - door 
de daartoe door dezen aangewezen autoriteit 
eene verklaring hieromtrent afgegeven. 

Op wijzigingen in de declaratie, ten gevolge 
waarvan de door den reiziger gedeclareerde 
bedragen zijn verhoogd, wordt geen acht 
geslagen, ten~ij uit de dee Iara tie blijkt, da t die 
wijzigingendoorden declarant zijn go!ldgekeurd. 

23; De declaratien van de voorzitters, leden 
en secretarissen van · commissien, alsmede van 
h~nne plaatsvervangers en van de aan die 
comm1s_sien toegevoegde deskuncligen, zjju 
ste!)ds, onverschillig of de declarant al of niet 
v_an Rijkswege b!)zolcligd wordt, onderworpen 
aan het onderzoek en de goedkeuring van het 
hqofd van het Departement van algemeen 
bestuur, waaronder de commissie ressorteert. 

Die dee Iara tien vereischen overigens tot 
staving van hare deugdelijklwid geen antler 
bewijs clan, wa t de voorzitters betreft, eene 
verklaring van het hoofd van het betrokken 
Departement-v.an algemeen bestuur en wat de 
overige, in het vorig lid bedoelde, personen 
aangaat, eene verklaring van den voorzitter der 
commissie, dat de reis en het verblijf, waarvoor 
wordt gedeclareerd, in het belang van 's Rijks 
dienst hebben plaats gehad. "-

24. Wij behoridcn Ons voor om, in oyereen
stemming 111et de Algeme-ene Rekenkamer, 
personen of_ categorieen van personen aan te 
wijzen, voor, wellce eene verklaring van de be
voegde autoriteit, dat de reiP en het. v9rblijf, 
waarvoor w:ordt gedeclarcerd, in het belang _ 
van ·,s Rijks clienst hebben plaats gehad, niet 
b_ehoeft ~e worden afgegeven. 

25. De hoofden der Departementen van 
alaemeen bestuur verminderen het bedrag der 
i~;ediende declaratien_ wanneer het tijdvak, 
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waarvoor vergoeding wegens verblijfkosten in 
rekening gebracht -wordt, te groat voorkomt 
voor de werkzaamheden die te verrichten waren 
of- wanneer de noodige spaarzaamheid door de 
declaranten niet is in acht genomen. 

26. Ter vervanging van de bij dit besluit 
geregelde vergoeding voor reis- en . verblijf
kosten kan door het hoofd van het betrokken 
Departement van algameen bestuur aan per
sonen, wier werkkring zich over meer dan eene 
plaats uitstrekt,. eene vaste som als afkoop of 
abonnement warden toegekend. Elk abon
nement moet na een tijdsverloop van ten hoogste 
vijf jaren opnieuw warden geregeld. 

De bij het in werking treden van dit besluit 
bestaande afkoopen of abonnementen blijven 
voorloopig van kracht, doch niet !anger dan tot 
op den eersten dag van het tweede kwartaal 
volgende op den datum van dat in werking 
treden. 

27. ,Door de hoofden der Departementen 
van algemeen bestuur kunnen voorschotten 
warden toegekend op rekening · van de voor 
reis- en verblijfkosten te declareeren bedragen. 
Deze voorschotten mogen niet meer bedragen 
dan twee derden •Yan het totaalbedrag, hetwelk 
naar schatting ter zake van de reis, of, indien 
het voor meer dan eene reis strekt, ter zake 
van de ·gedurende ten hoogste eene maand te 
doene . reizen, overeenkomstig de bepalingen 
van dit besluit, in rekening gebracht zal mogen 
warden. Het voorschot kan tot ten hoogste . 
zeven achtsten van het zooeven in de eerste 
plaats bedoelde totaalbedrag warden toegekend 
in de gevallen, waarin door den betrokkene 
eene bnitenlandsche reis van langen duur moet 
warden gedaan. 

Aan hen, die ingevolge dit artikel voorschot 
hebben genoten, kan een nieuw voorschot niet 
warden verstrekt alvorens eene declaratie ter 
verrekening . van het laatstontvangen voor
schot is ingediend. 

28. Dit besluit is niet van toepassing op : 
a. de ambtenaren en beambten van de Rijks

werkinrichtingen te Veenhuizen, met uitzonde
ring van den hoofddirect~ur van die gestichten ; 

b. personen, opgeroer,en tot herkenning van 
veroordeelden ; . 

c. de officieren van de zeemacht, ·die met 
eene van wege het ,Rijk verstrekte gelegenheid 
zich naar het bnitenland begeven of vandaar 
terugkeeren ; 

d. militairen der zeemacht boneden den rang 
-van officier, uitgezonderd het machinekamer
·personeel,. de mindere geemployeerden· en werk
,lieden bij 's Rijks werven en maritiemeinrichtin-

gen en het Iagere personeel bij het loodswezen: 
e. de wakers bij den dienst.der belastingen; 
/. de · deurwaarders bij den dienst der .. be

lastingen in de gevallen waarin'door hen reizen 
zijn gedaan als bedoeld in art. 47.der wet van 
18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) ;,•: i . · .. . ': 

g. alle militairen niet in:het, genot van,jaar
wedden; 

h. het personeel van de Staatsmijnen·:, in 
Limburg alsmede particulieren, ·die .ten·.behoeve 
van de Staatsmijnen reizen. 

Voor zoover dit besluit niet van toepassing 
is op reizen door de in dit artikel bedoelde 
personen gedaan, wordt de vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten wegens die reizen genoten 
naar de regelen bij het in werking treden van 
dit besluit bestaande of- nader door Ons vast 
te stellen. 

29. Dit besluit is niet van toepassing op 
reizen welke verandering van woonplaats ten. 
doe! hebben. 

30. Het •Koninklijk besluit va,n .5 Januari 
1884 (Staatsblad n°. 4) en alle besluiten, waarbij 
dat besluit is aangevuld of gewijzigd, warden 
door de tegenwoordige bepalingen vervangen. 

31. De vergoeding voor reis- en verblijf
kosten, wegens reizen aangevangen· v66r den 
dag waarop dit besluit in werking treedt, wordt 
.berekend volgens de v66r dat in werking treden 
geldende bepalingen. 

· Wegens reizen, waarbij gebruik is. gemaakt 
van een, v66r den in het vorig lid bedoelden 
dag aangeschaft. speciaal biljet, als bedoeld in 
artikel 10 van dit beslnit, wordt de betrekking, 
waarin gereisd is, voor zooveel betrcft cle ver
goeding {er zake van het· venroer van den 
persoon des reizigers, gerekend ·te zijn gerang
schikt in de klasse, waarin die bet~ekking v66r 
het in werking treden van dit besluit gerang
schikt was. Voor de toepassing · van deze 
bepaling warden de 3de en de 4de klasse van 
artikel 2 van het in artikel 3o' genoe~de beslnit 
gelijkgesteld met onderscheidenlijk klasse · 3 A 
en klasse 4 A van artik:el 2 van Ons onderhavig 
besluit. ,_ 

32. Dit. besluit kan warden . aangehaald 
antler den.titel van ;,Reisbesluit 1916". 

Onze Ministers zijn, .ieder -voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering. van o.it 
beslnit, dat in het Staatsblad en in de Staats_cou
rant zal warden geplaatst .en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten October 1915. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financie.n, . TREu,n. 

(Uitgeg. IO-Nov. 1915.) 
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30 October· 1915. BESLUIT; tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld i11 artikel 50/ der Auteurswet 1?12, 
gew:ijzigd bij de wet van 29 Octob'er 1915 
(St,aatsblad n°. 446). S. 452. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
, · Op de •voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Kolonien van 22 October 1915, 
lste afd., C; -n°. 613 ;· 
· Overwegende, • dat krachtens art. 50/ der 

Auteurswet 1912, .zooals ·deze luidt ingevolge 
de daarin .bij de wet van 29 October 1915 
QStaatsblctd.n°. 446) gebrachte wijzigingen, al 
hetgeen betreft de samenstelling, de taak en de 
werkwijze der Commissie van Advies, in de 
artikelen 50d en 50e dier wet genoemd,.bij alge
meenen maatregel van bestuur moet warden 
geregeld, voor zoover daarin niet reeds bij die 
wet is voorziert ; 

Den Raad van· State gehoord (advies van 
26 · October 1915, n°. 27) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor, 
noemde J\finisters van 29 October 1915, lste 
Afd. C, no. 598.; 

Heh hen goedgevonden: en verstaan ·: 
Met fogang van den tweeden dag na dien der 

dagteekening van het Staatsblad en de Staats
courant, waarin deze algemeene m,iatregel van 
bestuur geplaatst is, te bepalen als volgt : · 

§ L · ALGEMEENE BEPALING. 

Art. 1.. In dit besluit wordt verstaan onder : 
a. ,,de wet" de Auteurswet 1912, zooals 

deze luidt. ingevolge de bij de wet van den 
29sten October 1915 (St(latsblad n°. 446) daarin 
gebrachte wijzigingen; 

b. ,,de.commissie" de Commissie v,in Ad vies, 
bedoeld bij de a;tikelen 50d, 50e en 50/ der 
z_ooeven genoemde wet. 

§ 2. DE . SAMENSTELLING DER C0MMISSIE. 

·2. De conunissie bestaat nit ten minste 19 
leden, meerderjarige Nederlanders, in het Rijk 
in Europa woonachtig. 

Onder de leden zijn een voorzitter en twee 
plaatsvervangende voorzitters, alien doctor 
in de rechts- of staatswetenschap. 

Overigens· bestaat de commissie uit ten 
minste een kunstschilder; een beeldhouwer, 
eeii bouwkundige, een grafisch kunstenaar, een 
fotografisch kunstenaar, een nijverheidskunste-
1iaar, een letterkundige, een componist, een i 
uitgever van verveelvoudigingen van werken ; 
van beeldende kunst, een uitgever van Jetter- 1· 

kundige werken, een uitgever van muziek-

werken en een'fabrikant vau werken van kunst
nijverheid. 

Aan de commissie warden een secretaris en 
een plaatsve~~angend secretaris· toegevoegd, 
beiden meerd~rjarig Nederlander en doctor in 
de reehts- of staatswetenachap, in het Rijk in 
Europa woonachtig. 
··3, De voorzitter, . de plaatsvervangende 

voorzitters, de verdere leden ·der commissie, · de / 
secretaris .en de plaatsvervangende secretaris 
warden door Ons benoemd en ontslagen. 

De benoeming geschiedt voor d~n tijd van' 
4 jaar; .de. ·aftredenden zijn terstond her
benoembaar.· 

4. Bij afwezigheid of ontstentenis Yan den 
voorzitter warden zijne werkzaamheden ver
richt door een der beide plaatsyervangende 
voorzitters. 

Bij afwezigheid of ontstentenis van den 
secretaris Worden zijne werkzaamheden Yer
richt door den plaatsvervangenden secretaris of, 
bij afwezigheid of ontsteµtenis van dezen, door 
het lid der conimissie, da t de voorzitter daartoe 
zal aanwijzen. 

5. De leden der commissie en de pla:J,ts
vervangende secretaris genieten voor hunne 
werkzaamheden eene. schadeloosstelling bij 
wijze van vacatiegeld van / 8 per zittingclag, 
met uitzondering van den voorzitter der iitting, 
voor wien dit bedrag w9rdt bepaald op .f 12 per 
zittingdag. 

6. De secretaris geniet eene vaste bezoldi
ging, door Ons 'te bepalen. · 

Voor de vergoeding van bureau-onkosten en 
van de aan _getuigen en deskundigen toe te 
leggen schadeloosstellingen worden hem gelden 
ter goede rekening gegeven. 

§ 3. DE TAAK DER C0"'ll\IISSIE. 

7. Indien ingevolge de artikelen 50c, tweede 
lid, en 50tl der wet een verzoek aan· den rechter 
is gedaan tot geheele of gedeeltelijke opheffing 
van de in artikel 50c genoemdc bevoegdheid, 
geeft de commissie op Yerzoek va,i den rechter_ 
hare voorlichting omtrent de inwilliging 
daarvan. 

8. Hij die een verzoek tot den recbter 
wenscht te richten tot hekoming van deBchade
loosstelling;· bedoeld bij de artikelen 50c, tweede · 
lid; en 50e der wet, i wendt zich vooraf · - · en 
wel v66r het verstrijken van het kalenderjaar, 
volgende op dat, waarin de.nieliwe uitgave der 
verveelvoudiging heeft .plaats gebad - tot de 
commissie -met het verzoek de scliadeloos
stelling te 'bepalen, die naar haar oordeel ter 
zake van die uitgave billijkerwijze aah dengene 
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wien het auteursrecht op het oorspronkelijk 
werk toekomt, behoort te worden toegekerid. 

De commissie tracht, indien de zaak haar 
voor minnelijke schikking vatbaar schijnt, 
zoodanige schikking -tot stand te brengen. 
Indien eene schikking tot stand komt, wordt 
daarvan eene akte opgemaakt en door partijen 
ondet·teekend. De comrnissie deelt den inhoud 
der schikking mede aan de arrondissements
rechtbank te Amsterdam en aan den ,raad van 

· justitie te Batavia. Indien geene schikking tot 
stand komt,. doet de commissie haar ad vies schrif
telijk aan ieder van beide partijen toekomen. 

9. Hij die ingevolge de bepalingen van 
artikel 50c, eerste lid, der wet bevoegd is eene 
nieuwe uitgave van eene verveelvoudiging van 
eenig werk van letterkunde, wetenschap of 
kunst te ondern.emen, kan, alvorens daartoe 
over te gaan, zich tot de commissie wenden 
met het verzoek de schadeloosstelling te be
palen; die hij naar haar oordeel ter zake van 
die uitgave billijkerwijze a::in dengene, wien 
het auteursrecht op het oor8pronkelijk w·erk 
toekomt, zou moeten betalen. 

Het tweede lid van het voorgaand artikel is 
van tocpassing. 

10. In alle gevallen, waarin p,irtijen het 
ool'(leel der commissie wenschen te vernemen 
betreffonde het bedrag, te betalen als : 

a. vergoeding voor de geheele of gerleelte
lijke overdracht van het auteursrecht op eenig 
werk van letterkunde, wetenschap of kunst, 

b. vergoeding voor de vergmuung tot uit
oefening van eenige tot het auteursrecht be
hoorende bevoegdheirl, 

c. sclrndevergoeding wegcns inbreuk op 
het auteursrecht, 

kunnen partijen zich gezamenlijk tot de 
commissie wenden met het verzoek haar oordeel 
ter zakc kenbaar te maken. 

11. iVanneer partijen een geschil omtrent 
,inteursrecht bij compromis aan de uitspraak 

· van leden der commissie hebben onderworpen, 
_geven die leden daarvan kennis aan den secre
taris. De cornmissie verleent hun,desgevraagd 
zooveel mogelijk medewerking. De scheids
mannen doen . een afschrift hunner uitspraak 
aan den secretaris toekomen. 

12. De rechtcr kan steeds de voorlichting 
der commissie verzoeken ten aanzien var, 
eenig bedrag; als bedoeld b~j artikel I O. 

13. In alle vragen betreffendc het a uteurs
recht dient de commissie de hoofden cJer 
·ninisterieele_ departementen desgevraagd van 
, oorlichting. 

14. Aan µartijen worden ter zake van de 

werkzaamheden der commissie geene kosten 
in rekening gebracht. 

§ 4. DE WERKWIJZE DER co~rnnssrn.· 

15. Eene zaak kan alleen schriftelijk bij de 
commissie aanhangig worden gemaakt. 

De secretaris doet alle ingekomen stukken 
onverwijld aan den voorzitter ter kennis
neming toekomen. Hij geeft aan een ieder die 
een voor de commissie bestemd stuk te zijnen 
kantore bezorgt; desverlangd een gedagteekend 
ontvangbewijs af. 

16. Ter behandeling van de zaken, bedoeld 
bij artikel 13, vergadert de commissie met zoo
veel mogelijk leden, doch met niet minder dan 
vijf, den voorzitter inbegrepen. 

De commissie behandelt alle andere zaken 
met vijf leden, den voorzitter inbegrepen. De 
voorzitter wijst zoo spoedig mogelijk de andere 
leden aan, daarbij zorg dragende dat de ver
schillende belangen, bij de zaak betrokken, 
zooveel mogelijk gelijkelijk naast hem in de 
commissie vertegenwoordigd zijn. 

In buitengewone omstandigheden, ter be
oordeeling van den voorzitter, kan de comnussie 
eene zaak met drie leden behandelen, den voor
zitter inbegrepen. 

17. Bij de aanwijzi·;ig van de leden bepaalt 
de voorzitter tevens dag, plaats· en nur van be
handeling. Van dit al!es geeft de secretaris 
onverwijld kemus aan de aangewezen leden. 

Schriftelijke bescheiden, tot de zaak betrek
kelijk, word.en v66r de behandeling zooveel 
mogelijk rondgezonden ter kennisneming van 
de leden, die voor de behandeling zijn aan
gewezen. 

18. De leden der commissie onthouden zich 
van deelneming aan de behandeling van zaken, 
wellrn hun, hnnnen echtgenooten of bloed- of 
aanverwanten tot en met den vierden graad, 
persoonlijk aangaan, of waarin zij of de genoem
de personen als gemachtigden zijn betrokken. 

19. Wanneer een lid der commissie, de 
secretaris of de plaatsvervangende secretaris 
voor meer dan eene week de plaats zijner 
inwoning verlaat, geeft h~j daarvan, zoowel als 
van zijne terugkomst, ke~s aan den voor
zitter. 

De voorzitter zelf doet in gelijke omstandig
heden kennisgeving aan een der plaatsver
vangende voorzitters, die den se_cretaris daarvan 
verwittigt. 

20. De leden der comnJ.issie, .. de s1>cretaris . 
en de plaatsvervangende secretaris zijn ver
plicht tot geheimhouding omtrent al hetgeen 
hun in hunne hoedanigheid is bekend geworden 
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en ' waaromtrerit · niet ingevolge besluit der 
commissie de geheimhouding is opgeheven. 

21. Partijen worden zooveel mogelijk met 
een bekwamen termijn opgeroepen om bij de 
behandeling harer zaak door de commissie te 
worden gehoord. 

·De'' oproeping van partijen en, zoo noodig, 
die van getuigen en deskundigen, geschiedt 
bij aangeteekenden brief. De geldelijke ver- · 
goeding, aan getuigen en deskundigen wegens 
himne verschijning toe te leggen, wordt bepaald 
met overeenkonistige toepassing van het 
tarief, bedoeld bij artikel 15, vierde lid, van het 
Octrooireglement (Staatsblad 1914 n°. 559). 

22. Partijen kunnen zich voor de· com
missie door een gemachtigde doen bjjstaan of 
door een schriftelijk gemachtigde doen ver
tegenwoordigen. 

23. In alle zaken doet de voorzitter hoofde
lijk omvraag, te beginnen 'met bet jongste 
lid in leeftijd. Zelf brengt hij het laatst zijn 
advies uit. 
' Ieder lid, dat aan de behan_deling eener zaak 
ingevolge de aanwijzing des voorzitters .deel
neemt, is verplicht zijn advies uit te brengen. 

Een afwezig lid kan zijn advies niet door een 
der aanwezigen doen voordragen of het schrifo 
telijk uitbrengen. 

24. Alie besluiten worden genomen bij meer
derheid van stemmen. In geval van staking 
van stemmen is de stem des voorzitters be
slissend. 

25. De uitspraak der commissie wordt op 
schrift gesteld. met vermelding van de leden, 
·die ha,tr hebberi gegeven. Zij bevat kortelijk 
de gronden, waarop de beslissing berust, en 
wordt door den voorzitter en den secretaris 
der zitting, waarin de beslissing genomen is, 
onderteekend en in afschrift aan belanghebben
den uitgereikt. 
· 26. ··Aue stnkken, van de commissie uit

gaande, worden door den voorzitter en den 
secretariR' onderteekend. 

27. De secretaris is·ter zitting van de com
missie tegenwocirdig. 

Hij ·houdt· aanteekening van hetgeen aldaar 
verhandeld wordt, met verinelding van den 
zakelijken inhoud van de verklaringen der door 
de commissie gehoorde personen. Die aantee
keningen (notulen) worden door den· voorzitter 
vastgesteld en · doqr hem en· den secretaris 
onderteekend. 

28. De secretaris houdt 7 afzonderlijke 
registers; te weten : 

1°. van de zaken; waarin ingevolge artikel 

5od der wet en artikel 7 van dit bosluit de voor- _ · 

lichting der· commissie wordt gevraagd (,,op
heffingen") ; 

2°. van di/ zaken, waarvan de comm1ssie 
ingevolge artike1'50e·derwet en artikel 8 van dit 
besluit kenni~ neemt (,,schadeloosstellingen") ; 

3°. van de zaken, waarin ingevolge artikel 9 
van dit besluit de voorlichting der .commissie 
wordt gevraagd (,,adviezenschadeloosstelling") ; 

4°. van de zaken, waarin ingevolge artikel 10, 
van dit besluit de voorlichting der commissie 
_wordt gevraagd (,,adviezen ove~ bedragen"); 

5°. van de zaken, welke overeenkomstig 
artikel 11 van dit besluit aan de scheidsrechter
lijke beslissing van leden der commissie zijn 
opgedrageii (,,uitspraken in geschillen"); 

6°. van de zaken, waarin ingevolge artikel 12 
van· dit besluit de voorlichting der commissie 
wordt gevraagd (,,adviezen aan den rechter") ;. 

7°. van de zaken, waarin ingevolge artikel 13 
van dit ·besluit de voorlichting der commissie 
wordt gevraagd (,,adviezen aan de Regeering''). 

In ieder register worden, ieder· onder een 
afzonderlijk nummer, kortelijk vermeld alle 
zaken in de volgorde, waarin zij worden aan
gebracbt. Bij iedere zaak wordt kortelijk 
aangeteekend hetgeen er in is voorgevallen. 

29. De secretaris bewaart bet arcbief der · 
commissie en is daarvoor 11ersoonlijk verant
woordelijk 

Van de uitgaande brieven houdt hij afschrift. 
30. De secretaris verricht voorts de werk

zaamheden, hem door de commissie of door 
den voorzitter opgedragen. 

31. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, 
brengt de c01~1hissie aan Onze Ministers van 
Justitie en _van Kolonien verslag uit Van hare 
werkzaamhed~n gedurende het afgeloopen 
kalenderjaar. Dit · verslag wordt door die 
Ministers in de N ederlandsche Staatscourant 
openbaar gemaakt_ 

·v oor de. eerste maal wordt het verslag uit
gebracht over de jaren 1915 en 1916 gezamenlijk 

Onze Ministers van Justitie en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering. van dit besluit, dat gelijkt:jdig 
in het Staatsblad en in de Staatscoura.nt zal 
worden· geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden- gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravcnhage, den 30sten October 1915. 

WILHELMINA. 

De 1vfinister van Justitie, B. ORT. 

De 1viinister vein Kolonien, TH. B .. PLEYTE. 

( Uitgeg. 31 Oct. 1915:) 
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November· 1915. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het verbod van .nitvoer van 
eieren. S. 453. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in .het belang van den 

Staat noodig is, den· uitvoer van eigeel · en van 
ei:wit in verschen en gcdroogden toestand, 
zoomede van producten daarvan te verbieden ; 

Gezien· de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n<>, _ 344) ; 

Op de voo~dracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 27 October 1915, 
Kabinet, Litt. Q14o ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27. October: 1915, n°. 4) ; 

. Gezien het nader rapport van Onze voor
_noemdc Ministers van 29 October 1915, .Ka-
bi.net, Litt. H142 ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen·: · 

De eerste alinea van het Eenig Artilcel van 
Ons Besluit van 8 October 1915 (Staatsblad 
n°. 426) wordt gelezen als volgt: 

De uitvoer van eieren, van eigeel en van 
eiwit, in verschen en gedroogden toestand, 
zoomede van producten daarvan is verboden 
van den. dag der afkondiging van dit Besluit. 

Onze lfinisters va,n Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 

. uitvoering van dit Besluit, dat in het Stctatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

.'s-Gravenhage, den lsten November 1915. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Oorlog, BosBOO~r. 
De jJ;Jinister van Financien, TREUB. 

De 111in. van La.ndbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 2 Nov. 1915.) 

1 No11ember 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van alu1ninium, en aluminium,
legeeringen, als grondstof en bewerkt, tenzij 
gebruikt als ·onderdeel van eenig vervaar
digd artikel, waarvan aluminium geen 
hoofdbestanddeel vormt, van chloorkalk en 
van natriumzouten. S. 454. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van aluminium en 
aluminiu~legeeringen, als grondstof en bewerkt, 
tenzij gebruikt als onderdeel van eenig vervaar
digd artikel, waarvan aluminium geen hoofd-

bestanddeel vormt, van chloorkalk. en van. 
natriumzouten te verbieden; . · 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°. 344) ; · · 

Op de voordracht van Onze i\Iini.st.eFS
0 

YJ~n 
Oorlog, van Finaneien en . van· Lanc).bomy, 
Nijverheid en Handel van, 27 Qcto~er_,·1~~~, 
Kabinet. Litt. suo ; . . . . ' . .. ' ' 

Den Raad Yan. State gehoo~ci ('a.cl.vies van 
I 27 October 1915, no. 3) ; 
1 Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde lfinisters van 29 Octobe,.1915, Kabi
net, Litt. 1112 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig art-ilcel . 
, De uitvoer van aluminium en aluminium
[ legeeringen, als grond;tof en bewerkt, ten;ij 
1 gebruikt als onderdeel van eenig. ve~vaardigd 

artikel, waarvan aluminium geen hooldbestand: 
dee! vormt, van chloorkalk en yan natrium
zouten is verboden van den dag der ~fkondiging 
van dit bes)uit . ..., / 

Of. van eenig vervaardigd artikel aluminium 
of aluminiumlegeering ee~ hoofdbestanddeel 
vormt, wordt zoo noodig door Onzen Minister 
van Financien beslist. 

Wij behouden Ons voor dit. verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Hande~ zijn, . 
ieder voor zooveel hem betreft, belas_t met· de 
uitvoering van dit besluit, dat in ·_het Sta.atsblad 
zal worden geplaatst en· waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad Yan State. 

's-Gravenhage, den lsten November 1915. 
WILHELMINA. 

De 1liinister van Oorlog, BosBOO~I. 
De .Minister van Financien, 'rREUB. 

De Jlfin. mn Landbouw, Nijverheid en Handel, 
PoSTHUl\IA. 

(Uitgeg. 2 Nov. 1915.) 

1 Novembe,· 1915. BESLUIT, houdende intrelc
king van de tijdelijke opheffing van het 
verbod van uitvoer van cmtimoon. regulus. 
s. 455_ 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers v:an 

Oorlog, van Finaneien en van Landbouw; 
Nijverheid en Handel. van 29 October 1915, 
Kabinet, Litt. L1•2 ; 

Hebben goedgevonden .en verstaan : 
In te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van antimoo.n regulus, toe-



5·57 1 NOVEMBER 1915 

gestaan bij Ons Besluit van 21 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 421). 

Onze l\Iinisters van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder. voor zooveel hem betreft, belast met de 

· ajtvo~img van dit Besluit, hetwelk in het 
Sta~itsblad zal 'worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den lsten November 1915. 
"'' WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosB0OM, 
· ··De ·11Jinister van Financien, . TREUB. 

De .·Min. ;an Landbouw, Nij·i·erheid en .Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 2 Noe. 1915.) 

1 Nove1nber 1915. BESLu:iT, houdende wijzi
ging van het verbod van uitvoer van tin. 
S. 456. . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer .van tin en tin
legeeringen, als grondstof en bewerkt, tenzij · 
gebruikt als onderdeel van eenig vervaardigd 
artikel, waarvan tin of tinlegeering geen hoofd
bestanddeel vormt, te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers ·van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en· Handel van ·22 October 1915, 
Kabinet; Litt. w1as ; 

Den Raad van State gehoorcl (adv:ies van' 
26 October 1915, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onze - voor
noemde Ministers van 30 October 1915, Kabinet,: 
Litt. E 143 ; 

Hebben goeclgevonden en verstaan te be
palen: 

Het eenig -artikel van Ons Besluit van 
15 October· 1915 (Staatsblad n°. 429) wordt 

. gelezen als volgt : 
De uitvoer van tin · en tinlegeeringen, als 

grondstof en bewerkt, (met uitzondering van 
staniol en capsules), tenzij gebruikt als onder
deel van eenig vervaa-rdigd artikel, waarvan 

1 

tin of tinlegeering geen hoofdbestandcleel 
vormt, is verboden van den dag der afkondiging 
van dit Besluit. 0£ van_ eenig vervaardigd 
artikel tin of tinlegeering een hoofdbestanddeel 
vormt, wordt zoo noodig, door Onzen Minister 
van· Financien beslist. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk' 
op te heffen of iu bijzcindere gevallen daarvan 
ontheflirig te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, -van Financien 

en van Laridbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
' ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 

uitvoering van dit.Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad va1i State. 

's-Gravenhage, den lsten November 1915. 

WILHELMINA. 

De .Minister van Oodog, BosBOOi\I. 

De 1vJ(nister van Financien, TREUB. 

De 111in. van Landbo11w, Ni,jverheid en Handel, 
·PoSTHUl\IA. 

(Uitgeg. 2 Nf?v. 1915.) 

-1 Noveinber 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van uienzaad en preizaad. 
s. 457. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, · dat het in- het belang ·van den 

Staat noodig is, den uitvoer van uienzaad en 
preizaad· te verbieden_; 

Gezien cle wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht varr Onze Ministers van 
Oorlog; van· Financien en van Lanclbouw, 
Nijverheid en Handel van 18 October 1915, 
Kabinet, Litt. x1a6; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1915, n°. 30) ; 

Gezien het .riader rapport van Onze voor
noemde Ministers van .1 November'. 1915, 
Kabinet, Litt; H143 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig Ar:tikel. 
De uitvoer van uienzaad en preizaad is ver

boden van den dag der afkondiging van · dit 
Bes_luit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffeli of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze JHiIJ.isters van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, . belast met . de 
-uitvoering van dit Beslilit, dat in het Stadtsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal .worden .gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage; den lsten November 1915. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBo0M. 
De Minister van. Financien, TREUB. 

De jj!Jin. van Landbouw, Ni;jverheid en Handel, 
POSTHUMA.· 

( Uitgeg. 2 Nov. 1915,) 

,. 
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l November 1916. BESLUIT, betreffende bepa
ling van de bebouwde ·kom eeaer gemecnte 
overeenkomstig art 16, eerste lid der Be-
graafwet. · 

WIJ WILHELNIIN A, ENZ. 

Heschikkende op bet beroep, ingesteld door 
L. H li:NNEMAN e. a. te Haarlem tegen het be
sluit van Gedepute'erde Stateii van N oord
Holland ·van 6 :i\Iei 1915, n°. 91, waarbij is 
vorklaard dat de perceelen, gemeente Scboten 
Sectio B. nos. 228 en 1172 niet uitmaken een 
bebouwde kom in den zin van het le lid van 
art. 16 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad 
n°. 65) betreffende het begraven van lijken, de 
begraafplaatsen en de begrafenisrecbten; 
. Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

. schillen van Bestuur, gehoord, advie~ van 
12 October 1915, n°. 291; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister val Binnenlandsche Zaken, van 
26 October l\Jl5, n°. 12996, Afd. Volksgezimd
heid en Armwezen; 

Overwegende, dat, nadat de Raad der ge
meente Haarlem in 1912 een terrein aan de 
Kleverlaan ,·oor de uitbreiding der Algemeene 
Begraafplaats had bestemd, bij bij ·besluit van 
28 October 1914, n•. 7, gelden .bceft beschik
baar gestcld ter nitvoering van voormeld plan; 
· dat biertegen L. en l\L H1rnNElIAN en P. 
F. BUL'l'ERS bij Ged. i::ltaten van Noord-Holland 
bezwaren hebben ingebracht op grond dat de 
hun toebehoorende perceelen gerneente Schoten 
sectie B. nos. 1172 en 2:29 en het perceel Schoten 
sectie B. no. 228 vormen eene bebouwde ko~; 
dat bet perceel Haarlem sectie G. n°. 5·(zijnde 
het meest noordelijke gedeel te van het voor 
uitbreiding der begraafplaats bestemd terrein) 

•minder dan 50 M. is gelegen van die bebouwde 
kom; dat dus door deze gemeente is gehandeld 
in strijd met het bepaalde bij art. 16, le lid 
der wet van 1869 ( Staatsblad n °. 65) ; 
· dat Gedeputeerde Staten bij bovengenoemd 
besluit. hebben verklaard dat de pereeelen ge
meente Schoten seetie B. nos. 229, 228 en 1172 
niet uitmaken een bebouwde kom in den zin 
van het le lid. van art. 16 van voornoemde wet; 

dat tegen deze beslissing L. HENNEMAN e. a. 
'bij Ons bezwaren hebben ingebracht waarbij 
zij aanvoeren, dat naar hun oordeel de bedoelde 
perceelen, althans in ieder geval perceel 228, 
behooren tot de bebouwde kom der gemeente 
Schoten en dat het ophoogen ·en inrichten en 
bestemmen tot algemeene begraafplaats van 
het terrein, bedoelu bij de Raadsbesluiten der 

. gemeente Haarlem cl.cl. 17 Januari I°912, n•. 10 
en 28 October 1914, n•. 7 volgens het daarbij 

behool'ende hestek en teekening we! degelijk is 
in strijcl met de wet; 

Overwegende, dat de app!lllantcn rnn oordeel 
zijn dat het complex perceelen gemeente Scho
ten sectie B nos. 229, 228 en 1172 gee! uit
maakt van een bebouwde kom en dat daarom 
de uitbreiding van de Algemeene Begraafplaats 
te Haarlem ten minste 50 M. van nit deze 
perceelen moet verwijderd blijven ; 

.Overwegende, wat betreft de perceelcn nos. 
229 en 1172 dat evenbedoelde perceelen, waar 
van het eerste onbebouwd is en bet tweede 
evenzoo, behalve een enkde daarop voorko
mende landelijke arbeidswoning, in geenerlei 
verband staan tot eenige buizengroep en aldus 
niet kunnen worden gerekend te bebooren tot 
eenige bebonwde kom; · 

Overwegende, ten aanzien vnn het perceel 
n°. 228 dat hierop is gelegen de boerderij, 
,,Hoogewoerd" met scbuur in de nabijbeid der 
.,Hoogewoerdbebouwing'' ; 

dat, daargelaten of de·ze bebouwing een be
bouwde kom kan genoen1d worden, voormelde 
boerderij niet kan gerekend worden tot die 
bebouwing te. behoo,·en; 

dat de boerderij reeds Jang ter plaatse bestoncl 
voordat de bedoelcte arbeiderswijk were! ann
gelegd en steeds een geheel zelfstnndig karakter 
hceft gehad; 

dnt. zij dat karakter na den aanleg ook beeft 
behouden en dat zij door de wijze waa·rop zij 
van de bedoelde lmizengroep tbans nog is ge
scheiclen, niet geacht kan worden daarmede in 
eenig verband te staan; 

dat daarom meerbedoeld perceel niet gere
kend kan worden te behooren tot een bebouwde 
kom en dat, waar dit evenmin het geval is 
met de reeds genoemcle perceelen nos. 229 en 
1172, de bezwaren van de appellanten onge
grond zijn. 

Gezien de wet van 10 April 1869 (Staats
blad n°. 65); 

Hebben goedgevonden en ·verstaan: 
met ha.ndhaving van het bestreden besluit 

van Ged. Staten het daartegen ingesteld beroep 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Znken is 
belast enz. CW. v. D. B. A.) 

I November 19]5. ARREST van den Hoogen 
.Raad. 

Onder - bet verbod van toelating van 
art. 43 der Drankwet van de duarbij aan
geduide personen is te verstaan, dat deze 
niet IU()gen zijn in de. betrekkelijke loca
liteit. Toelaten kan niet alleen geschieden 



559 1 NOVEMBER 1915 

op het oogenblik van het binnenkomen, Bij a,rrest ✓an den Hoogen Raad van 2 No
doch toelaten gtischiedt ook en het verbod vcmber 1908' (W. 8761), is op grond van de 
wordt overtreden op elk oogenblili:;Jdat de i geschiedenis van art. 43 der Drankwet aan
binnengetreden persoon in zoodanige loca-

1 

genomen, dat ondcr het verbocl van toelaten is 
liteit vertoeft met uitdrukkelijke of stil- te verstaan, dat een persoon als in dat artikel 
zwijgende toestemming van den vergun- bedoeld, niet mag zijn in eene voor het pnbliek 
ninghouder. toegankclijke localitcit, waarvoor door Burge-

De Rechtbank beeft in cassatie onaan- meester en Wethouders eene vergunning is ver
ta8tbaar uitgemaakt, dat in beklaagde's leend en dat toelaten niet alleen kan geschieden 
optreden was gelegen een stilzwijgende · op het oogenblik van het binnenkomen, doch 
toestemming. clit toelaten ook geschiedt en het verbod van 

(Drankwet art. 43.) toelating du·s ook wordt overtreden op elk 

Voorzitter :. Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. S. Gratama, H. Hesse, H. M. A. 
Savelbcrg en Jhr. Rh. Feith. 

B. v. S., oud 47 jaren, tapper, geboren en 
wonende te Utrecht, rcqnirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank tc 
·Utrecht van lf Juni 1915, waarbij in hooger 
beroep, . behalve, voorzoover bet,reft de opge
legde straf, wcrd bevestigd een vonnis van den 
Kantonrechter aldaar van 23 April 1915, bij 
hetwelk de requirant werd schulclig verklaard 
aan : ,,het in eene voot· het publiek toegankelijke 
localiteit, waarvoor door Burgemeester en ·wet
houders eene vergunning is verleend, een per
soon in kennel\jken staat van dronkenschal) 
toelaten", en met toepassing van de artt. 23 Sr. 
43, 51 en 75 der Drankwet veroordeeld tot eene 
geldboete van f 10, of vervangende hechtenis 
van vijf dagen, welke geldboete bij het aange
vallen vonnis, met vernietiging van het vonnis 
des Kantonrechters in zooverre, is verminderd 
tot f 5. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

oogenblik, dat de binnengetreden persoon in 
zoodailige localiteit vertoeft met uitdrukkelijke 
of stilzwijgende toestemming van den vcrgun
ningboude_r (of .diens vervanger). 

Nu wordt bij· het bevestigd vonnis in dit. 
geval aangenomen - nadat uitdrukkelijke of 
stilzwijgende toestemming a]s. vereiscbte voor 
toelaten is vooropgesteld - dat de beklaagde, 
den persoon die in kenlijken staat van dronken
schap, in de bij dagvaarding bedoelde ver
gunningslocaliteit vertoefde, wel is ·waar ver
zocht heeft zijne inrichting te verlaten, doch 
tevens, dat beklaagde verder geen enkcle 
handeling heeft ven·icht, waai;uit kon worden 
afgeleid, dat hij zorg heeft gedragen, clat dit. 
verzoek werd nagekomen. Mij dunkt dat de 
Rechter waar bij - nu afgescheiclen van 
binnentreden· :waarvan hier geen sprake was -
de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming 
als vereischte voor ,,toelaten" vooropstelde, 
op de aangehaalde wijze te kennen gaf, dat hij 
onder de · bestaande omstandigheden, in de 
absolute lijdelijkbeid · van beklaagde, nadat 
aan diens verzoek aan den beschonkene 0111 zich 
te verw(jderen, niet was voldaan, eene stil
zwijgende toestemming tot vertoef aklaar heeft 

Bij · memorie is als cassatiemiddel voor- gezien,. 
gedragen: Uit eencen ancler volgt dan, dat de Rechter 

,,Schencling of verkeerde toepassing van de bij het bewezen verklaren van het ten laste 
artt. 43, 51, 75 der Drankwet en artt. 23, 246, gelegde, een juisten maatstaf aanlegde aan het 
247, •256 en 257 Sr., - bedoeld is waarschijnlijk- -begrip ,,toelaten" in art. 43 Drankwet, alsmedc, 
art. 23,van dat Wetboek en verder artikelen van dat feitel,ijk, .in cassatie onaantastbaar, is be
Strafvordering - door te beslissen, dat onder slist, dat stilzwijgend toestemming tot ver
toelaten in art. 43 der Drankwet niet alleen toeven was vei'-leend en voorts, dat ten onrechte 
moet warden verstaan, elk vertoeven in de in het middel de voorstelling wordt gegeven, 
localiteit met uitdrtikkelijke of stilzwijgende also£ de Rechter zou hebben beslist; dat ook 
toestemming van den vergunninghouder of buiten uitdrukkelijke of stilzwijgende toestei;n
van dengene, die hem vervangt, maar ook ming, van toelatcn sprake zon kunnen zijn. 
wanneer door den vergunninghonder, of den- IIet middel kan dus m. i. niet opgaan en ik 
gene, die hem vervangt den bezot3ker uitclruk- concluclecir tot verwerping van het beroep. 
kelijk is verzocht de localiteit terstond te ver
laten, - het niet verrichten van eenige hande
ling waaruit kan warden afgeleid dat zorg is 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
geclragen, dat dit verzoek werd nagekomen." Gratama; 
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Gelet op het middel van cassatie, door den 
reqnirant voorgesteld bij memorie : ( zie concl. 
-a-dv.-gen.); 

0. dat bij het in zooverre bevestigde vomJ.is 
des Kantonrechte1·s ten laste van den requirant 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard: 

-dat hij · op 24 l\Iaart 1915 des namiddags om-
-st,rceks to 101ft ure te Utrecht in de in perceel 
Stationsplein n°. 2a aldaar gevestigdc voor het 
publiek toegankelijke localiteit waarvoor door 
Burgemeester en Wethouclers clier 'gemeente 
aan A. G. 0. vergunning was verleend tot ver
koop van sterken drank bij hoeveelheden van 
minder clan 10 Liter voor gebruik ter plaatse 
van verkoop, en in welke localiteit, hij, be
klaagde, gemelde vergunninghoudster in 'de 
uitoefening van clat bedrijf verving, P. B. M., 
die in kennelijken staat van dronkenschap ver
keerde, liceft toegelatel). ; 

0 dat daarna nog door den Kantonrechter 
-wordt overwogen - welke overweging bij _ het 
aangevallen vonnis door de Rechtbarik tot de 
hare is gemaakt _ - ,,dat onder toelaten in 
art. 43 der Drankwet moet worden verstaan 
elk vertocven in de localiteit met uitdrukkelijke 
of stilzw\jgende toestemming van den vergun
ninghouder of van dengene die hem ver'vangt ; 
da.t we! is waar beklaagcle, getuige l\L heeft 
verzocht zijne inrichting te verlaten, cloch 
verder: geen enkele handeling Iieeft · verricht 
waaruit kan worclen afgeleid clat beklaagde 
zorg heeft gedragen, clat· dit verzoek werd 
nagekomen" ; 
· o: clat het miclclel zich tegen deze nitspraak 

richt, cloch te vergeefs ; 
0. toch dat oncler het verbod van toelating 

in art. 43 cler Drankwet van de daarbij aan
·gecluicle personen is te verstaan, dat cleze niet 
mogen zijn in de betrekkelijke localiteit, eri dat 
toelaten niet alleen kan geschieden op het 
oogenblik van het binnenkomen, doch toelaten 
ook geschieclt, en het verbocl worclt overtreclen 

-op elk oogenblik, dat de binnengetredcn per
soon in zoodanige localiteit vertoeft, met uit
drukkelijke of stilzwijgende toestemming .van 
· den vergunninghouder ; 

0. voorts, dat de Rechtbauk zich niet heeft 
uitgesproken in den zin als in het miclclel worclt 
aangegeven, maar, in cassatie onaantastbaar, 
heeft -uitgemaakt dat in beklaagde's optreclen 
was gelegen eeri stilzwijgende. toestem nJ.ing ; 

0. dat alzoo het beroep in cassatie niet kan 
opgaan; 

Verwerpt het beroep. (Neel. Jnr.) 
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2 November. 1915. l\-IrssivE van, den Minister 
van Bnitenlanclsche Zaken aa:n de Comrriis
sarissen cler Koningin betreffende buiten
landsche .paspoorten. 

Zooals (J bekencl is, werd tot nu toe door de 
-Dnitsche overheid van Rijnschippers voor het 
grensverkeer op den Rijn alleen· een paspoort 
-gevorderd, afgegeven op naam van .den honder, 
ho·ofd van het gezin, wnarop tevens de photo
grafieen, echter zonder signalement enz:, van 
de gezinsleden boven 17 jaar waren gehecht, 
zoodat va"or elk lid.van het gezin ee·n afzonder
lijke pas niet gevorderd werd. _ 

Sedert 21 October j.l. geschiedt dit _laatste 
wel en ik verzoek U derhalve beleefd daarmede 
bij de afgifte van paspoorten aan Rijnschippers 
rekening te willen houden. (W. v. D. B. A.) 

3 Novembe1· 1915. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken_ aan de Com
missarissen der Koningin, betreffende het 
Model van bewijzen van N ederlanderschap. 

Het is den Minister van Buitenlandsche 
Zaken geb1eken, dat bij. aanvragen om bewijzen 
van Nederlanderschap door personen,_van wie 
niet blijkt, dat zij het voor ee~ -verblijf in 
Duitschland behoeven, toch een bewijs van Ne
derlanclerschap wordt afgegeven of toegezon
clen, _ ii.an de keerzijde waarvan allerlei mede
deelingen worden gedaan met het oog op een 
verblijf in Duifschland. Nu bestaat er kans 
dat personen, _ die een bewijs_ .van Neder
la:hderschap _ behoeven met het ocig op een 
verblijf in staten·, die met D1iifsclila.nd in oorlog 
verkeeren, in die landen moeilijkheden zullen 
ondervinden, - indien hun bewiis van Neder
landerschap bedoelde rnededeelingen bevat, 
doordat cindergeschikte autoriteiten in die 
landen, telkens het woord ,,Duitschland" he~
haald vindende en de Nederlandsche taal niet 
voldoende machtig om de juiste beteekenis 
der gedrukte mededeelingen te begrijpen, ver
denkingen zullen opvatten omtrent den waren 
aard van het stuk. 

Mitsdien heb ik. de eer UH.KG. te ver
zoeken op bewijzen van Nederlanderschap, zoo 
niet blijkt, dat de.aanvrage geschiedt.voor ver
blijf in Duifschland, de volgende aanteekenin
gen voorkomende in het model, vastgesteld 
bij de cireu]aire van mijn departement d.d. 

- 30 Juli 1913, n°. 4143, Afdeeling B. B. weg te 
- laten, t. w.: 
op blz. 1. ,,G.eldig vijf jaar na dagteekening 

dezes voor verblijf in Duitschland." 
op biz. 2, de ter zijde gestelde aanteekeningen, 
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,op blz. 3, het tweede lid ,,Vernieuwihg (ver
lengirig) enz." ; benevens hilt v'oor
·1aatste lid ,,lndien de in D,iitschland 
verblijvende N ederlander, enz." 

. (W. v. D. B. A.) 

3 Nove~nber 1915. l\11ss1vi,; van den Minister 
van· Fi~:~ncien aan de Gedepnteerde Staten 
lietreffende onkosten van het ambt bij de 

. berekening f van den pensioensgrondslag. 
Volgensonderscheidene pensioenwetten wordt 

de pensioertsgrondslag van ambtenaren vastge
steid op liet bed rag hunner wedde, d. w. z. der 
-inkoinsten nit de burgerlijke (gemeentelijke) 
betrekking met a/trek van het bedi·a.lJ dat strekt 
tot vergoedin.lJ van aan de wam·neining van lief 
ainbt verbonden onkosten. 

Het heeft nu mijn aandacht getrokken, dat 
in sommige gevallen in de practijk bepaalde 
onkosten, aan de. waarneming van een ambt 
verbonden, £eitelijk en volgens. de bedoeling 
der salarisrege \ing ten laste van den function
naris blijven, maar dat het besluit, waarbij de 
salarieering werd geregeld, van zulk een ver• 
plichting niet spreekt. De vraag rijst dan, of 
de pensioensgrondslag niet op· het nominale 
bedrag der bezoldiging zou moeten worden ge
steld, ofschoon de bedoeling der wettelijke be
palingen zoowel als de billijkheid zouden medP.• 
brengen, dat de pensioensgrondslag werd ge
steld op het 11e1·1ninclerd bedrag. 

De hier geschetste toestand doet zich in 
verschillende provincien bijvoorbeeld voor ten 
aanzien van cle ·gemeente-ontvangers, te wiens 
laste: bepaalde bureau-uitgaven zijn gebracht, 
schoon daarvan in het besluit van benoeming of 
tot regeiiug der salarieering niet uitdrukkelijk is 
gesproken. · Wellicht doet hij zich mede voor 
:ten aanzien van groepen gemeenteambtenaren, 
wier salarieering door de gemeentebesturen zon
der inmenging van hooger gezag wordt geregeld. 

:(n . verband daarmede zou ik het op prijs 
stellen · als U wilde Iiagaan of het bovenbe
<loelde ge'val zich voordoet ten aanzien van 
categorien, welker bezoldiging door Uw college 
is geregeld. Zoo ja, daii zou het besluit tot 
regeling kunnen worden aangevuld en zou 

_-daarvan. aan mij mededeeling kunnen warden 
.gedaan·, met de name:b en de gegev·ens van hen, 
wier ·pensioensgror.dslag dientengevolge zou 
moeten worden gewijzigd. Mocht 1J van o·or
-deel zijn, dat ook groepen van personen, wier 
wedde uitsluitend door de gemeente wordt ge
-regeld, in ·de bovenvermetde omstandigheden 
verkeeren·, dari zou ik het op prijs stellen, als 
1J die gemeenten zoudt ,villen uitnoodigen, 
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om harerzijds .:de rnaatregelen. te nemen, die 
voor de andere gr<iepen bij dit schrijven van 
Uw college worden gevraagd. ( W. v. D. B. A.) 

4 November 1915. BESLUI'I', houdende intrek-
king van de tijdelijke opheffing van het 
verbod van uitvoer . van voedei·bieten en 
mangelworte/en. S. 458. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van l<'inancien en van Landbouw, 
Nijve~heicl en Handel van 3 November 1915, 
Kabinet, Litt. IJ143 ; 

Hebben goedgevond.en en verst9an: 
In te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van voederbieten en man
gelwortelen, toegestaan bij Ons Besluit van 
19 Mei 1915 (8taatsblad n°. 222). 

Onze Ministers vnn Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetWP-lk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst. . 

's~Gravenhage, den 4den November 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlof;, BosB00}I. 
De Minister van Financiiin, TREUB. 

De 'Min. van Landbomv, Nijverheid en _Handel, 
POSTHUMA. 

. (Uit_qeg. 5 Nov. 1915.) 

4 November 1915. BESLUIT, houdende intrek
king van de tijdelijke opheffing van het 
verbod van uitvoer van koffie, voor·zoover 
betreh ,qebrande koffie. f\. 459. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze :Ministers van 
Oorlog, van . Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 3 November 1915, 
Ka bin et, Litt. X143; 

Habben ·goedgevonden en verstaan: 
In te trekken, voor zoover betreft gebrande 

koffie de tijdelijke opheffing van het verbod 
-van uitvoer van koffie toegestaan bij Ons Besluit 
van 12 Augustus 1914 (Staatsbiacl n•. 409). 

Onze Ministers van Oorlog, ,·an Financien 
en van Landbonw, Nijverheid en Handel zijn, 
eder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den November 1915. 
WILHELMINA .. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van Financiiin, TREUB. 

De Min·. van· Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 5 No~. 1915.) 

36 
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1' November 1915. BESLUIT, houdende tijdelijke 
op hefting van. h'et verbod vari uitvoer van 

-.. zilverui'en._ S. 460. 
WIJ .WILHELMI~~. ENZ . 

. oi de'''tooidracbt'van Onze Ministers van 
Oorlog: ;iari 0

'Financien ~n van Landbouw, 
Nijve~h~ii:l" ~i:i Hari.del vari 3 November 1915, 
Kabinet, Litt.· Z144 : . , . . 

Gezien. Ons Beiluit van 6 . October 1915, 
Stdat;bl~d 'tJ/,; 4:fa; · . 

.. H~btien goedgevonden en verstdan: 
·.s:et 'v~tbi>d ~an uitvoer. van zilveruien, uit

gevaardigd bij Ons bovc~gemcld Besluit, is 
tijdelij-k bpgeheven. - . 

Onze •Ministers· va~1· Oorlog, van Financien 
eh van La~dbotiw; Nijverhcid en Handel zijn, 
ieder voor ·zooveel lieni betreft,. bel:ist met de 
uitvoering va~- dit Besluit,' hetw'eik in het 
St~at.9bla'd .zal worden geplaatst. · · 

•s· Gravenhage, de~ '4clen November 1915. 
. WILHELl\HN A.. 

De .Minister van Oorlog, BosilooM. 
De Minister van lt'inanciiin, TREUB. 

De Min.· van Landbouw, Nijvet·heid en Handel, 
. PosTHUMa. 

(Uitgeg. 5 Nov. 1915.) 

4 November 1911\ BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van zeep in .elken vorrn. S. 461. 

WIJ WILHELMI~~. ENZ. 

Overwegende,. dat. het in h_et bclang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van zeep in elken 
vorm te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344); 

· Op de voordracht van Ooze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel . van 26 October 1915, 
Kabinet, Litt. E140 ; 

Den Raad vsn State gehoord (advies van 
26 October 1915, n°. 41); 

G:ezien het nader_ rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 November 1915, Ka
binet, Litt. IJ144 : 

Hebben goedgevonden en verstaan, onder 
in~rekk~ng van Ons Besluit van 25 Juni 1915, 
(Staatsblad n•. 297), te bepalen : 

Ecni_q artikel. 
De uitvoer van zeep in elken vorm is v:erbo

den va_n den <lag der afkondiging van dit Besluit. 
Wij .behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze _Minis~ers v;m Oorlog, van l!:inancien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor. ;,,:ooveel hem betreft, belast met de 

uitvoering· van dit Besluit, dat in hot .Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezondcn aan ·den Raad ;ra1; State. 

's-Gravenhage, den ·4den Nove~ber 1915. 
WILHEL l\11N A. 

De lrlinistei· van Oorlog, , BosBooir. 
De Ministe1· van Financii!n, TREUB. 

De Min. van I,andbottw, Nijve1·heid en Handel, 
POSTHUMA. 

-(Uit,qeg. 5 Nov. 1915.) 

6 Novembe_r 1915. B.i!:SLUIT, houdende beslis
sing dat orider de in art. 2 H der Pensioen-

' wet voor de' gemeentecambtenaren 1913 uit
gezonderde inkomsten, als strekkende tot 
vergoeding van aan de waarneming van 
het ambt verbonden onkosten, niet mogen 
worden gebracht zoodanige onkosten, waar
van niet door het bevoegd gezag bij de 
vaststelling dct· wedde die strekking uit
drukkelijk is bepaald. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het bezwaar van F. F. X. 
CERUTTI, gemeente-ontvanger te Breda. tegen 
de. besch-ikking van Onzen Minister van Finan
cien· van 21 Juli 1915, Afd. Pens., n•. 92, tot 

-vaststelling van zijn pensioensgrondslag; , 
, Den Raad van State, Afdeeling voor· cle ge
,schillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 6 Oc
tober 1915, n°. 316; 

Op de voordrncht vari Onzen Minister van 
Financien van 3 November 1915, n° .. 43, Pen
sioenen; 

Overwegende, dat de Pensioenraad voor de 
gemeente-ambtenaren in zijn advies van 29 Mei 
1915, n°, 39, Ons in overweging heeft gegeven, 
den belanghebbende te kennen te geven dat 
zijn pensioensgrondslag op f 3100.- wordt 
.vastgesteld, daarbij aanvoerende, dat weliswaar, 
blijkens de overgelegde stukken de jaarwedde 
.van den gemeente-ontvanger van Breda sedert 
1866 is vastgesteld op f 4127.-, maal" dat de 
heer CERUTTI bij besluit van den raad der ge
meente Breda van 12 Maart 1892 is benoemd 
onder de voorwaarde ,,dat hij zich in alle op• 
zichten zal behooren te gedragen naar de in
·structie voor den gemeente•ontvanger vastge
steld bij raadsbesluit van 27 Februari 1892 . · .. 
enz."; dat in art. 22 § 2 dier instructie is be
paald, dat in alle niet iu het le lid van dat arti
kel- uitdrukkelijk genoemde behoeften van zijn 
bureaµ door den ontvanger voor eigen rekening 
-wordt voorzien, in artikel 23, dat de hulp, die 
de ontvanger op zijn kantooi- noodig heeft, voor 

i zijne rekening is en in artikel 2, dat de on t-
1 vanger verplicht is kantoor te houd,en ·in een 
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door Burgenieester en Wethouders goed te J dat bij beschikk_ing van 21-Juli,1915, Afd. 
keuren - derhalve niet door de gemeente te Pens., Onze Mini~~er_ van-]fJnancien_· met ·ii!• 

· verstrekken --, lokaal;-· dnt mitsdien de heer 
CE.RUTTI zijne betrekking heeft aanvaard ondP.r 
_de hem_ bifzijne benoeming gestelde voorwaarde 
op· een jaarwedde van f 4127.-, waarin even we! 
inkomsten welke strekten tot vergoeding van 

. onk.osten .aari · de waarneming van het ambt 
verbo'nden, waren begrepen; dat die onkosten 
door:' het · gemeentebestuur van Breda zijn ge• 
raamd op J 1027.-, weshalve de pensioens· 
·grondslag krachtens de gemeentelijke pensioen
verordening voor den beer OERUT1'I werli vast
gesteld op f 3100.-; dat ~ welke ook: qe rcde
nen mogen zijn, die hem daarto~ hebb~n ge
leid - .die :onkosten door. den belanghebbende 
zelf, voor de aangifte in den gemeentelljl~en 
hoofdelijken omslag zijn opgegeven als te heb
ben bedragen f 1010.-; dat nit dit ~lies blijkt, 
dat de inkomsten van den·heer CERUTTI geacht 
moeten worden, na aftrek der hem: opg'!legde 
onkostei1, niet meer te hebben bedragen dan 
f 3100:-; dat uit de pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren i913 -: in het bijzonder uit 
de artt. 8 § 1, 12 en_ 18 § 1, j0 art. ~. la. H.~ 

· en ook uit de geschiedenis der pensioenwet
geving bier tc lande blijkt, dat het pensioen is 
te bescbouwen als eene vergelding v_an bewezen 
diensten, welker bedrag wordt berekend naar 
de werkelijk over de laatste 5 dienstjaren ge
noten wedde en naar evenredigheid van den 
diensttijd, des; dat bij 40-jarigen dienst aan den 
aftredenden ambtenaar een inkomen blijft ge
waarborgd van twee derden der werkelijk door 
hem in zijn ambt genoten inkomsten; dat bet 
derhalve moet worden geacht in stl"ijcl te zijn 
met de bedo.eling van de wet, doo_r bet vast
stelleti van den pensioensgrondslag op een hoo_
ger bedrag dan dat der inderdaad genoten_in
komsten, den ambtenaar aanspraak te geven_op 
een hooger pensioen dan hem m1ar evenredig
heid van die inkomsten toekomt; dat art. 2 H. 
der wet bepa;ilt, dat van bet bedrag van inl,oin
sten, die ook strekken tot vergoeding van on
koste_n aen de waarneming van het ambt ver• 
bonden, ten niinste het twee derde gedeelte als 
wedde wordt aangemerkt; dat, in casu, het be
drag dier· onkosten door .-het g'!meentebestuur 
van Breda en ook door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant blijkens hun schrijven van 
21 April 1915, G. n°. 65, JIIe Afd. is gesteld op 
f 1027.-, derhalve op een geringer bedrag dan 
op een derde dee! der geheele·we!ide; dat der
halve_· de' grondslag van den heer.OERU~TI; ge
meente-ontva_riger te Breda, behoort te worden 
vastgesteld op een bed,ag van f 3100.- ; 

gang van 1 October 1913 den-pensioensgro_nd
slag van den belangbebbcnde heoft vastgesteld 
op· f 3117.-; daarbij_ overwegende, dat het 
besluit van -Gedeputeerde Sta_ten-van_ Nqord
Brabant _van ~ Nove_mber 1900, waarbij laat
stelijk de wedde van den belangh_eb,bende wercl 
vastgesteld, in dien _zin moet worden opg,evat, 
dat die wedde zou worden- bepaald · µaar. den 
.tekst van .dat besluit doch met de stilzwijge_nd~ 
erkenning dat, evenals_ v66r 1900, e{ln deEll, der 
kosten aan bet ambt v_erbonden. ten laste-van 
den ontvanger zou blijven; dat in dien ge-{ 
dachtengang bet _alleen nqg _,de vraag_ i~: welk: -,
bedrag moet worden aangeme_rkt al_sJim)aste 
van den ontvar.ger komen~e.)rns_tEl-q: :aa~1 ·bet 
ambt verbonden; dat blijkens.ya_n liet gemeen. 
tebestuur van Bred_a ontvarigen .inlichtingen 
de betrokkene zelf, in yerband met toegestan!'ln 
_aftrek voor den hoofdelijken omslag zijner ge
meente, dat. bedrag over 1912 ~n 1918 heeft 

_ vastgesteld op f 1010.- en dat er· geen reden 
bestaat om dit cijfer thans:niet over te neinen ; 

d!it, padat de beschikking van Orn~en Mi
nister a.an den belanghebbende was- medege
cleeld, deze zijn verlangen heeft te kennen ge
geven dat. daarover het gevoelen mocht word en 
ingewonnen van de Afdeeling van den· Raad 

·van _state voor de geschillen van best~~r; 
Overwegende: dat het le lid van·art. 18 der 

Pensioenwet voor de gemeente,ambteri~ren 
1913 bepaalt, dat het bedrag dEJr juarlijksche 
wedde van een gemeente-oµtvanger · als zijn 
pensioensgrondslag wordt vastgesteld en dat 
onder :,,wedde" blijkens axt. 2 sub H dier wet, 
zijn te verstaan de onder welke benaming ook 
aan eene gemeentelijke betrekking verbonden 
vaste inkomsten met uitzondering van de- al
daar uitdrukkelijk vermelde inkomsten ·; 

dat blijkem de overgelegde stukken de jaar
_wedde van den gemeente-ontvanger van Br_eda 
kracbtens het besluit van Gedeputoerde Staten 
van Noord-Brabant van 8 November 1900, 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit_van ·30 Ja. 
nuari 1901, n°. 23, is vas_tgesteld. op f 4127 en 
dat dit bedrag door den belanghebbende sedert 
zijne benoeming als vaste inkomst is genoten ; 

dat we! is waar ingevolge de door den ge
meenteraad _ ·vastgestelde instructie voor den 
gemeente-ontvanger door- hem voor eigen re
kening moest worden , voorzieµ in alle niet 
ui~drukkelijk uitgezonderde behoeften van·zijn 
bureau en ook voor zijµe rekening kwam de 
hulp die hij op zijn kantoor noodig bad, maar 

I bet tot dekking der daaruit voor hem voort-

36* 
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8 November 1915. ARRES'l' van den Hoogen 
Raad. 

De Rechter, die volgens de wet heeft 
recht te sprelren, zal, wanneer hij geroepen 
wordt in e_en bepaald geval eene verorde
ning toe te µassen, in de eerste plaats moe
ten nagaan of die verordening ook inder
daad verbindende kracht heeft, derhalve, 
zoo het betreft een algemeen voorschrift 

_van politie door den Burgemeester uitge· 
vaard igd,. of men te doen heeft met ,,zoo 
danigen toestand", dat die Burgemeester 
de ·bevoegdheid tot het uitvaardigen van 
:rnlke voorschriften heeft, dat is. ingevolge 
art. 187 j 0 , 184 der Gerneentewet ingeval 
van oproerige beweging, van samenscho
ling ,,of andere stoornis der open bare orde." 

Wanneer de Rechter die bevoegclheicl zou 
zijn ontzegd, zou dit bij eene uitdrukke
lijke wetsbepaling moeten geschied zijn, 
gelijk zulks, waar het de bevoegclheid van 
den wetgever betreft, in art. 121 2e lid 
der Grondwet het geval is; zoodanig wets
voorschrift echter ten aanzien der hier
bedoelde politievoorschriften van den Bur
gemeester bestaat niet. 

Terecht heeft derhalve de Kantonrechter 
onderzocht of in de gegeven omstandig
heden de Burgemeester bevoegd was het 
betreffencle voorschrift van politie uit te 
vaardigen. 

De jui'stheid der andere grieven behoeft 
niet te worden onderzocht, wijl zij nimmer 
tot cassatie kunnen leiden, daar toch, zoo 
deze grieven juist waren daaruit alleen 
zou volgen, dat ook nog op andere niet 
in het bevestigde vonnis opgenomen gron
den van de Politieverordening van den 
Burgemeester verbindende kracht zou moe
ten worden ontzegd. 

(Gemeentewet art. 187 , Sv. art. 346 ; 
Sr. art. 443.) 

Voorzitter : Mr. A. M. B. Han]o. 
Raden: Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, H. M.A. 

Savelberg en Jhr. Rh. Feith. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Zwolle, requirant van cassatie tegen een bij 
verstek · en in hooger beroep gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Zwolle van 10 Juni 
1915, waarbij is bevestigd een mede bij verstek 
gewezen vonnis van den Kantonrechter te 
Harderwijk van 16 Maart 1915, waarbij M. H. 
J. F., kleermaker, geboren te Ubbergen en 
wonende· te Harderwijk van alle rechtsver
volging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Gencraal Mr. 
Besier. 

Van oordeel zjjndc, dat het geval van art. 184 
der Gemeentewet zich in zijne gemeente voor
deed, heeft de Bnrgemcester van Harderwijk 
op 12 November 1914 algemeene voorschriften 
van politic voor de inwoners nitgevaardigd, 
welke tijdig door den Raad bekracl\tigd zijn 
en waarvan art. 2 luidt : ,,Het is verboden 
aan geinterneetclc militaimn, beneden den 
rang van officier, nachtverblijf of inwoning 
te verschaffen, tcnzij dezc voorzien z\jn van 
eene schriftelijke vergunning van den Com
mandant van het Ip.terneerings-Depot.". 

Ter zake van overtrcding van deze bepaling 
stond de gereqnireerde terecht. Het ten laste 
gelegde wcrd bcwezen verklaard, doch reeds 
in ecrsten aanleg werd hij deswege van alle 
rechtsvervolging ontslagen en bij het bestreden 
vonnis werd cleze uitspraak bevestigd. 

De groncl dezer uitspraak was cleze, clat geen 
der geyallen van art. 184 de~ Gemeentewet 
aanwezig wercl geacht op het oogeu blik, waarop 
de algemeenc voorschriften van politie werclen 
gegeven. Wel was er naar 's Rechters oordeel 
toen te Harderwijk een buitengewone toestancl 
ontstaan, door het verblijf in die gemeente van 
een zeer groot aantal geintcrneerde Belgische 
militairen en door den buitengcwonen · toeloop 
van hunne vrouwen en verclere familielcclen, 
die zoowel overdag als 's nachfa herberging 
vonclen in particuliere woningcn, welke m. a. w. 
in logemcnten werden hernchapen, waardoor 
de controle op deze vreemdelingen zoowel als 
hare bescherming onvoHoende was. Doch 
deze toestancl had toen reeds eenigen tij d 
bestaan, nl. wat de geinterneerclen zelven 
betreft gedurende een maand en wat hnnne 
betrekkingen betreft geclurencle eeu paar weken 
en wel - naar de verkfaring _van den Burge?-'"··
meester zelven als getuige - zoncler een 
bepaalde verstoring cler openbare orcle op te 
leveren en zonder dat daarvoor eenige vrees 
in de tockomst bestond. Onder doze omRtan
digheden vonden 's Bnrgemeesters politic
voorschriften geen steun in de Gemeentewet en 
hadden zij derhalve geen verbindende kracht. 

Ofschoon de Heer reqnirant_ zich met clit 
oordeel )mu verecnigen, heeft hij met het oog 
op de belangr\jke rechtsvragen, waartoe het 
vonnis aanleicling gceft en het verschil van 
meening, dat in deze tusschen do aclmini~tra 0 

tieve en de rechterlijke macht bestaat, zich in 
cassatie voorzien, en voert hij bij tijdig inge
diende memorie als middef daarvoor aan : 
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,,Schending, _ althans . verkeerde toe passing 
van artt. 184, 187 en 162-178 Gemeentewet 
en art. 443 Sr., doordat : 

10. aan den Rechter niet het recht toekomt 
om te onderzoeken, of zich een der gevallen, 
bedoeld bij art. 184 der Gemeentewet voordoet, 
dat de beantwoo,:ding van deze vraag uitslui
tend ter· beoordeeling van den Burgemeester 
staat en ,van den Commissaris der Koningin, 
die de bevoegdheid heeft deze burgemeester
lijke verordeningen te schorsen, en aan 
d~n Raad, die deze verordeningen in haar 
eerstvolgende madsvergadering moet bekrach-
tigen of alsdan daartegen haar veto ui t
spreken; 

2°. bijaldien·Uw Raad met hem van oordeel 
mocht zijn, dat den Rechter een dergelijk 
toetsingsrecht wel toekomt, dat in casu geen 
quaestie was van Atoornis der openbare orde 
(van de andere gevallen, bedoeld in art. 184 
Gemeentewet was in casu geeh sprake), doch 
hoogsten~ vrees voor stoornis der ovenbare o,:de 
in welk geval volgens· de letter van art. 184 
j 0 • 187 der Gemeentewet de Burgemeester nog 
geen bevoegdheid heeft om verordeningen tc 
maken, welke meening door den heer Procureur
Generaal bij Uwen Raad gedeeld wordt, vol
gens wien de burgcmeesterlijke voorschriften 
hun oorsproIJ.g moeten hebben in gepleegde 
ordeverstoring ; 

30_ doordat de verordening van den Burge
meester, nadat die door den Raad in liaar eerst
volgende vergadering was bekrachtigd, niet 
is tot stand gekomen, niet is medegedeeld en 
niet is afgekondigd op de wijze als bedoeld 
in artt. 161-178 der Gemeentewet, zooals de 
Staatsraad Mr. Oppenheim meent dat noodig 
is en op welken grond de verordening verbin
dende kracht zou missen." 

Van deze drie onderdeelcn van het middel 
kan ik de laatste twee buiten uitdrukkelijke 
bespreking ·1aten. Want indien juist is, wat 
hierbij wordt gesteld - of schijnt bedoeld te 
worden,- want van het tweede onderdeel is de 
zin.sbouw·niet duidelijk - zijn zij gronden te 
meer voor de juistheid der uitspraak, welke heet 
bestreden te worden. 

Het cerste onderdeel acht ik ongegrond. 
· De Rechter heeft te beoordeelen, of de rechts
regel, waai:van toepassing gevraagd wordt, 
verbindend is. : N aar de wijze, waarop deze is 
tot stand gekomen, heeft hij · niet te vragen, 
wanneer de ei11dvorri1, waarin h~j hem wordt 
yoorgelegd, niet te wenschen overlaat, maar 
we! naar de- bron, waaruit hij -blijkens die vorm 
is voortgevloeid. D~ bevocgdheid van · den 

wetgever m. a. w. rnag een punt van onderzoek 
door den Rechter uitmaken en behoort niet aan 
dP. beoordeeling van den Yi!3tgever zelven over
gelaten te blijven, behoudens · ·t1ari het bij 
art. 121 2c lid der Grondwet bepaalde. • · In het 
onderhavige geval hing de bevoegdheid_ des 
Burgemeesters van het vervuld zijn van zekere 
in art. 1S4 der Gemeentewet genoem<le voor-. 
waarden a£. Of deze vervuld waren, had -cl us 
de Rechter te onderzoeken. 

In dit geding heeft de -Rechter over de feiten 
beslist, dat de bedoelde voorwaarden ·hebben 
ontbroken. Indien Uw College aan deze 
beslissing gebonden is, is de zaak hiermede uit. 
- Over de vraag, of · in cassatie nog geoor
d·eeld · kan worden over de aanwezigheid van 
feitelijke omstan:digheden, die van . invloed 
zijn op de geldigheid van het toe te passen 
wettelijke voorschrift, zijn lang gele'den eenige 
arresten door Uw College gewezeii, welkc zijn 
vermeld-in Leons 5e aant.- op art. 1 cl.er Wet 
houdende Alg. Bepalingen rriet eene noot van 
dien schrijver. - Mijne ·meei:ling hieromtrent 
is, dat deze omstandigheden, al zijn zij van feit-e
lijken aard, geheel andere zijn dan die welke 
de feitelijke bestancl'deelen van het strafbarc 
feit vormen, en waarvan de beoordeeling aan 
den Hoogen Raad is onttrokken. ·Juist omdat 
de geldigheid van 1et wettelij ke voorschrift 
er van afhangt, betreffen zij de vraagi of d1 wet 
is geschonden, i1i1mers of wat geschonden zou 
zijn een wet is. De Hooge Raad heeft derhal_ve 
over de aanwezigheid van deze omstandig
heden zelf te oordeelen. 

-1vfijn oordeel hieromtrent, leidt tot geen 
andere uitkonist dan die van het bestreden 
vonnis. Uit de getuigenverklaring van den 
Burgeineester blijkt, dat. de geschetste bniten
gewone toestari.d zijner gemeente niet heeft 
gefoid tot stoornis der openbare orde. Vrees 
voor zoodanige stoornis behoort niet tot de 
voorwaarden, die den Burgemeester bevoegd 
maken tot het uitvaardigen van algerneene 

· voorscliriften van politie voor de inwoners. 
Immers art. 184 der Gemeentewet, hetwelk als 
eene uitzondering op art. 134 beperkt inoet wor
den uitgelegd,' noemt· deze· voorwaarde D;iet', en 
eene uitbreidende uitlegging zou de geheele 
verordenende macht van den Raad op losse 
schroeven stellen. En ook al ware vrees voor 
stoornis der open bare. orde_ reeds een vol
doeride grond- voor de bevoegdheid van den 
Burgemeester om algemeene politievoorschrif
ten te geven,' op· goede gronden, welke ik .reeds 
vermeldde, is beslist, dat ook zoodanige vrees 
niet heeft bestaan. 
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: Terecht . is dus beslist, dat het ingeroepen 
voorschrift niet verbindencl was. 

Ik conclU:deer tot verwerping van het beroep. 

De .Hoage. Raad, enz. ; 

Gehoord · het verslag van den Raadsheer 
Segers;· 

Gezien de ·insinuatie, namens den Procureur
Ge1ieraal aan den gerequireerde beteekend, 
ter kennisgev:ing van den dag, voor de behande
ling. dezer. zaak bepaald-; 

Gelet op het middel vari cassatie door den 
requirant voorgestelcl bij memorie: (zie concL 
aclv.-gen.); 

. 0.; dat bij de bestreclen uitspraak is be
vestigd, met overneming cler gronden, een door 
den Kantonrechter te Harclerwijk den 16 Maart 
1915 bij verstek gewezen vonnis, waarbij wettig 
en. overtuigencl -bewezen is verklaard met des 
beklaagden schuld claaraan, dat. hij omstreeks 
het midden van de niaancl December 1914 
geclurende twee nachten, telkens onder de 
gerrieente- Harderwijk ill' zijne aan de Schoen
makerstraat gelegen waning nachtverblijf heeft 
-verscLaft aan Albert Baerens, zijnde een ge'inter
neerd militair beneden den rang van officier'; 
~onder dat deze voorzien was van eene schrifte
lijke vergunning van den Commandant van het 
Interneeringsdepot ; " 

dat de·Kantol).rechter, ofschoon van oorcleel, 
dat dit bewezen feit . wordt gewraakt. door 
art. 2 der Algemeene. voorschriften van Politie 
den 12 November 1914 door den Burgemeester 
der gemeente Harderwijk uitgevaardigd den 
13 November d. a. v. afgekondigd en den 
23 November 1914 door den Raad der gemeente 
bekrachtigd, welk artikel lul.dt : 

,,Het is verboden aan gernterneerde militairen 
beneclen den rang· van officier, nachtverblijf 
of inwoning te verschaffen tenzij dez.e voorzien 
zijn van eene schriftelijke vergunning van den 
Commandant van hot Interneeringsdepot."; 

art. 443 Sr. ten deze niet toepasselijk- heeft 
geacht en den beklaagde van alle rechtwervol
ging heeft ontslagen ; 

0., dat tot verdediging dezer zienswijze in 
het bevestigde vonnis• in hoofclzaak is over
wogen: 

dat toen in de dagen van 10-11 October 
1914 plotseling omstreeks 500 Belgische vluch
telingen en meer clan 9000 gemterneerden van 
het Belgische leger te Harderwijk moesten 
warden gehuisvest en de · Burgemeester toen 
eenige politievoorschriften heeft uitgevaardigcl, 
deze op grond·van art .. 187 j 0 • 184 der Gemeente
wet claartoe · bevoegd was ; 

clat nn wel in-den aanhef der door den Burge
meester den 12 :November 1914 uitgevaardigde 
v:oorschriften w;ordt gelezen :· 

,,Gezien den buitengewonen toeloop van·vrou
wen en verder~ familieleden enz. van gernter
neerde.n naar deze gemeente hetgeen tengevolge 
heeft, · dat een groat aantal van haar zich. 
zoowel overdag als des nachts tegen vergoeding 
herbcrgen in · particuliere woningen, welke 
woningen als het ware in logementen warden 
herschapen en de controle op deze vreemde
lingen zoowel als hare bescherming onvol- • 
doende is", cloch dat nit de verklaringen van 
clrie ter terechtzitting gehoorde getuigen blijkt, 
dat deze toeloop reeds omstreeks veertiendagen· 
na de komRt der ge111terneerden op ·12 October 
began, terwijl · volgens de verklaring van den 
als getuige gehoorden Burgemeester de Ge
meenteraad van Harderwijk -reeds op 2 N ovem -
ber, zij het ook niet afdoende, voor het verblijf 
dier familieleden had gezorgd door het laten· 
bouwen van drie looclsen; 

dat hieruit blijkt, dat de ·voorschriften v:an 
12 November niet moesten -voorzien in een, 
plotseling ingetreden toestand, die rr. et versto
ring der orde dreigt, doch in een hoewel buiten -
gewonen toch reeds eenigen tijd -bestaanden 
gang van zaken, namelijk-wat de ge1nterneerclen 
zelven betreft van eene maand en wat ,hun 
betrekkingen aangaat van een paar weken, 
welken toestand men reeds kalm kon overzien 
en die blijkens de verklaring van den getuige
burgemeester nog . geen bepaalde verstoring. 
van de openbare orde als bedoeld in art. 184· 
der Gemeentewet had opgeleverd - kunnende 
toch het wat rumoerig zijn des avonds daar
onder niet warden gebracht ~ noch eenige. 
vr"ees daarvoor in de toekomst . had cloen 
ontstaan; 

dat nu wel de Burgemeester als getuige heeft 
verklaarcl; dat het voorschrift door hem den 
13 October gegeven ter zake van het verschaffen 
van nachtverblijf aan ge111terneerden beneden 
den rang van officier, moest warden gewijzigd 
en hij · er de voorkeur a.an gaf om zijne voor
schriften na intrekking der vroegere opnieuw 
bij bulletin nit te vaardigen, hetgeen cveneens 
wenschelijker zou zijn clan de vaststclling bij 
gemeenteverordening, terwijl de inhoud dier 
voorschriften . bij de Jioogere autoriteiten in•, 
stemming heeft gevonclen, cloch. dat dit allc.s 
den Rechter niet mocht weerhouden om ·. te 
onderzoeken·-of een der gevallen hier aanwezig 
was, waarin art. 187 cler Gemeentewet den 
Burgemeester he.t recht toekent om algemeene 
voorschriJ;ten · van politic te geven, ook al is 
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op den ·inhoud dier voorschriften geen aan
merking te maken ; 

dat deze vraag nu ontkennend moet worden 
beantwoord, wijl de op 12 November 1914 in 
het levcn geroepcn voorschriften tot stan:d 
kwamen op ecn tijdstip, waarop men den 
buitcngewonen toc;:tand reeds eenigen t(jd had 
kunnen waarnemen zonder dat de openbare 
orde was gestoord en zonder dat die stoornis 
te duchten was, - zijnde toch het aanwezig 
zijn van buitengewone omstandigheden alleen 
niet voldoende 0111 den Burgemeester daartoe 
bevoegd te achten ; · 

, 0., dat tegen deze beslisr.ing in de eerste 
plaats is aangevoerd, dat de Rechter de bevoegd
heid zou missen om na te gaan of een Burge
meester, die ingevolge art. 187 der Gemeentewet 
een algemeen politievoorschrift heeft uitge
vaardigd, daartoe in verband met de al of niet 
aanwezigheid van een der in art. 184 dier wet 
bedoelde gevallcn bevoegd was; 

dat deze grief echter niet gegrond is, wijl de 
Rechter, die volgens de wet heeft recht tc 
spreken, wanneer hij- geroepen wordt in een 
bepaald geval eene verordening toe. te passen 
steeds in de eerste plaats zal moeten nagaan 
of die verordening ook inderdaad verbindende 
kracht heeft, derhalve, zoo het betreft een 
algemeen voorschrift van politic door den 
Burgcmeester uitgevaardigd, of men te doen 
heeft met ,,zoodanigen toestand", dat die 
Burgcmeester de bevoegdheid tot het uit
vaardigen van znlke voorschriften heeft, dat 
is ingevolge art. 187 j0 • 184 der Gemeentewet 
ingeval van oproerige beweging, van samen
scholing ,,of andere stoornis der openbare orde" ; 

dat, wanneer de Rechter die bevoegdheid 
zou zijn ontzegd, <lit bij eenc •uitdrukkelijke 
wetsbcpaling zou moeten geschied zijn, gelijk 
zulks, waar het de bevoegdheid van den wet
gever betreft, in art. 121 2° lid der Grondwet 
het geval is, doch dat zoodanig wetsvoorschrift 
ten aanzien der hierbedoelde politievoorschrif
ten van den Burgemeester niet bestaat ; ·· 

dat mitsdien de Kantonrechter terecht heeft 
imderzocht of in de gegeven omstandigheden 
de Burgemeester van Hardcrwijk den 13 No
vember 1914 bcvoegd was een voorschrift als 
het bovenbedoeld art. 2 nit te vaardigen, 
· zoodat <lit gedeelte van het cassatieberoep 
ongegrond is ; 

0. ten aanzicn van -hctgecn JU de tweede en 
derde plaats tegen het bestreden vonnis wordt 
aangevoerd, dat de juistheid dezer grieven niet 
hehoeft te worden onderzocht, wijl zij nimmer 
tot cassatie kunneb leiden. daar toch, zoo deze 

grieven juist waren, daaruit alleen zou volgen 
dat oak nag op andere niet in -het bevestigde 
vonnis opgenomen . gronden aan de Politie
verordening van den Burgemeester van Har
derwijk van 13 November 1914 verbindende 
kracht zou moeten worden ontzegd, <loch 
geenszins, dat het bestreden vonnis in strij cl 
met de wet zou zijn ; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

8 November 1915. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De uitdrukking ,,voorzien zijn" in art. 2 
der J achtwet heeft e•,enals de gelijklui
dende van art. 1 dier wet geen andere 
beteekenis clan die van ,,verkregen hebben", 
dit blijkt uit den tekst en de geschiedenis 
van art. 40 2• lid der J achtwet. 

De- Rechtbank heeft blijkbaar aan de 
,voorden ,,voorzien zijn" van art. 2 der 
Jachtwet de beteekenis toegekend van bij 
zich dragen en heeft ingevolge deze min
der juiste opvatting der wet haar onder
zoek enkel doen loopen over laatstgenoemde 
omstandigheid_- Zij heeft derhalve niet 
omtrent hetgeen den beklaagde naar hare 
opvatting der dagvaarding werkelijk was 
ten laste gelegd eene rechtsgeldige beslis
sing gegeven. 

(Jachtwet artt. 1, 2 en 40 2e lid.) 

Voorzitter : Mt·. A .. M. B. Hanlo. 

Raden : ;.Hrs. H. Hesse, H. l\'I. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en .Dr. T .... F. Visser. 

-IJ. B., 47 jaar, koopinan, geboren te Rolde, 
wonende te Rotterdam, requirant van cassatie 
tegen ·een vonnis van de _Arr.-Rechtbank te 
Assen van 31 l\'Iei 1915; wa.arbij in hooger beroep, 
na vernietiging van een vonni., van den Kan
tonrechter te Assen van 20 November 1914, 
de· requirant als schnldig aan : ,,het bejagen 
van eens anders grand zonder te zijn voorzien 
van een schriftelijk bewijs van vergunning van 
den eigenaar of rechthebbendc", met to_epas
sing van de artt. 2, 15 en 40 cler Jagtwet, de 
artt. 23, 91 Sr., 10 begin• en onder n°. 14 en 11 
der Wet van 15 April 1886 (8. 64), is veroor
deeld tot eene geldboete van drie gulden en 
vervangencle hechtenis van twee dagen. 

De ·Hooge Raad, enz.; 

Gehoord het verslag · van den Raadsheer 
Hesse; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lcdehoer, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne 
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conc1usie strekkende tot verwerping van het dat de Reeb.thank, dit verwecr besprekende, 
inge~telde boroep ; zegt : dat, daargelate~ in welkeµ zin de ·ver-

. O., dat noch bij .de aanteekening van hetr schillende vragen, waartoe clit ve:rweer aan
beroep, noch naderhand, door of van wege den leiding geeft, beaiitwoord moeten worden, het 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn door beklaagcle niet met , rncht kan warden 
aangevoerd ; . gevoerd, ,,nu niet is gebleken en: zeHs niet door 

O. echter ainbtshalve : hem is beweerd clat hij op het oogenblik, waarop 
clat den beklaagde, nu requirant, hij de oor- h(j jagencle wcrcl aangetroffen, voorzien was 

spronkelijke- dagvaarding is ten laste gelegd, van, cl. w. z. hij zich clroeg, de bewijzen, waaruit 
dat hij den_I2 September 1914 te 7 uur ongeveer zou hebhcn kunnc.ri. blijken, dat hij van z(jn 
in den -voormiddag heeEt gejaagcl ·in het jaebt- , gepretencleerd recht om de huur telkens met 
veld te Grolloo, ge.i:neente ·Rolcle, op een den cluur van. een jachtseizoeri te verlengen, 
perceel grond toebehoorende. aan Jan Leis, ieder jaar tijclig had gebruik gemaPakt" ; 
althans aan een ander clan aan hem, beklaagde, clat do Rechtbank rnitsclien ·beklaagcle's 
ahvaar hij in jagencle bonding met een geweer opgaaf van niet voorzien te zijn geweest van 
zicli beeft bcvonden; terwijl bij niet voorzien het schriftelijk bewijs in dicn zi;;_ heeft opgevat, 
was van cen schriftelijk bewijs van vergunning clat ·hij beeft ei-kend, clat hij al de schriftelijke 
van den cigenaar of jacbtrechthebbencle op be- bewijsstukken van zijn ·bewecrcl recht destijds 
doeiden grond om diengrond te mogen bejagen; niet bij zicb clroeg; 

0., dat bij bet aangevallen vonnis het ten clat evenwe~ de Rechtbank blijkens de door 
laste gelegcle en beklaagde's schulcl -claaraan haar aan bet bcwczen verklaarde gegeven 
hewezen zijn verklaard; met dien verRtancle, dat qualificatie en de toepassing van art. 2 dcr 
het ter clagvaarding becloelcle perceel grand JPagtwet aan de uitdrnkkin!): ,,vonrzien zijn" 
toebehoorcle aan c~n- antler clan aan hem be- in de dagvaarding clezelfcle beteekenis heeft 
klaagde ; gehecht welke zij in gemelcl wetsartikel heeft ; · 

0., dat blijkens lwt vonnis, tot het bewijs dat nu die uitclrnkking evenals de gelijk-
heeft' 'medegewerkt beklaagde's opgaaf ter lnidende van art. 1 geen andere bete.ckenis heeft 
terechtzitting, dat hij ,,niet was voorzien van clan die van ,.verkregen hebben" ; 
een schriftelijk bewijs van den eigenaar van dat dit ten opzichte van art. 1 blijkt, als men 
dien grand om.clien grond bij vergunning, huur het vcrgelijkt met art. 40 tweccle lid, ten,>ijl 
of pacht te mogen bejagen"; in het tweede lid aanvankelijk ook het schrifte-

0. echter, ·c1at hlijkens clit vonnis, de be- lijk bewjjs was opgenomen, clat bij amenden'ient 
klaagcle ook het verweer heeft gevoerd, clat claaruit is ·gelicht, omdat, · zooals nit ·de ge
hij bevoegd was te doen wat hij deed, wijl hij schiedenis der ,Jagtwet blijkt, men op hct niet 
foen huurcler was van het jachtrecht op be- op eerste vordering vertoonen daarvan niet een 
cloelden grond en voorzien was van en ook lagere straf wildc stellen ; 
op eerste vorclering aan den verbalisant heeft dat de wetgever dcrhalve aan de uitdrukking 
vertoond : ,,voorzien zijn" van de artt. 1 en 2 kenneljjk 

1 °. ecn schriftelijk huurcontract, blijkens geen verschillenden zin ga.f,-en zoowel het niet
hetwelk de volmachten cler markgenooten van verkregen-hebben als het niP-t op eerste vorde
Grolloo aan hem verhuurclen het jachtrecht ring vertoonen van de claarin vermelde stukken 
op de gronclen en velden onder en behoorcnde, strafbaar stelde, doch wat betreft het schrifte
tot de marke van Grolloo, ingaande 1 Juli lijk bewijs zonder onderscheid van straf ; 
190.5 en eincligencle 30 Juni 1908, oncler dien 0. echter-, dat de Rechtbank ·blijkbaar aan 
verstande, dat de huurder het recht-zal hebben, de woorden ,,voorzien zijn" in art: 2 de betee
mits drie maanden v66r den afloop der huur ; kenis heeft toegekencl van ,, bij • zich clragen" 
hiervan aan de ·volmachten voornoemd kcnnis en ingevolge ·deze minder jnisk opvatting cler. 
gevende, ·de huur telkens met den clnur van wet, haar onderzoek enkel heeft cloen loopen 
een jachtseizoen tc verlengen ; over laatstgemelde omstanclighcid en ·zij der-

20. een deurwaardersexploit dd. 20 Jlllaart halve niet omtrent hetgeen rlen bcklaagcle, 
1914 hondencle evenbedoelde kennisgeving voor naar haar opva.tting der dagvaarding, -i»erkelijk 
het jachtseizoen 1914, terwijl de bekl~agde · is ten laste gelcgcl, een rechtsgeldige beslissing 
voorts heeft beweerd, clat· hij elk jaar tijclig heeft gegeven, zoodat het vonnis nit kracht 
aan de volmachten heeft lcennis gegeven . de van de artt. 221, 211 in verhancl met de artt. 223 
huur telkens met. den duur van een jacht- en 257 Sv. client te warden vernietigcl; 
-seizoen te verlc-ngen; Vernietigt het aangevallen vonnis; 
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. Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. ; 
Verwijst de· zaak naa:r het. Gerechtshof te 

Leeuwarden om op het bestaande hooger beroep 
te worclen berecbt en afgedaan. (Ned. Jur.) 

9 Novernber 1915. BESLUIT, bepalende de ves-
tiging van locale Rijkstelefoonnetteri te 

··Boli,;vard, · I' Oss, en -1-Vassenaar;- en houdende 
regelen voo, het gebruik van deze netten. 
s. 464. 

Wu WILHELMINA, ENZ • 

. Gel et -op -de Telegraaf- :en·. Telefoon.wet, 1904 
(Staatsblad no. 7); 

In aanmerking nemende, dat bet wenschelijk 
is om te B_olswm·d, Oss en Wassenaar locale 
Rijkstelefoonnetten te vestigen ; 

Op de voordracht van Onzen· Minister van 
Waterstaat van 16 October. 1915, n°. 4, Afclee
ling Posterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26sten October 1915, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 5 November 1915, n°. 22, Af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 
· Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
- Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1916 worden 

locale Rijkstelefoonnett1m gevestigd te Bols
wanl, Oss en Wassenaa,- met een bureel voor 
elk van deze netten in het post- en telegraaf
kantoor ter plaatse. 

Aan deze netten kunnen, ter beoordeeling 
van Onzen Minister van vVaterstaat en op de. 
voorwaarden door of van wege dezen in het 
belang van den dienst te stellen, op verzoek 
van belanghebbenden worden aangesloten alle 
perceelen, die niet ·ziju gelegen binnen eene 
gemeente, aau welkc vergunuing is verleend 
voor den aanleg en de exploitatie van een 
locaal telefoonnet en 1Vel : 
•- a. perceelen,-·gelegen binnen den kring, ge
trokken met een straal van 500 Meter uit het 
bureel van het net, tegen betaling voor elk per
ceel van een jaarlijksch abonnement van f 35.-; 

b. · perceelen, gelegen buiten dien kring, 
tegen betaling voor elk perceel van een jaar
lijksch abonnement_ van f 35.-, verhoogd voor 
elk 100-tal ·Meters· 6f gedeelte daarvan, dat·het 
perceel bniten den genoemden kring gelegen.is: 

tot 5000 Meter afstand van het bureel, 
per jaar met . . . . . . . . . . . . . f 3.

voor het gedeelte boven 5000 ,j\ifoter 
tot 6000 Meter afstand van bet bureel, 
per jaar met .... • . . . . . . .:, . . ,, 5.--. 

voor het gedeelte boven 6000 Meter 
tot 7000 Meter afstand van het bureel, : · 
per jaar met. '• ...... ,,· 7.-

voor het gedeelte boven 7000 Meter 
tot 8000 Meter afstand van het -bureel,". 
per jaar met . . . . . ; . . .• . . . f 9.

voor het gedeelte boven 8000 Meter. 
tot 9000 llleter afstand van het bureel;. · 
per jaar Jl!et . . . . . . · . .. . . ; , ,, 11.

voor het gedeelte boven -9000 Meter 
tot 10,000 Meter· afstarld van ·het bureel,: · 
per jaar met . . .. · . . . ·, .. i· ,, l3.-

voor he.t gedeelte boven 10,000 Meter · 
afstand van bet bureel,c per_ jaar m·et ,, 15.

De in dit• artikel · genoemde afstanden wor-
den. bemelsbreed gemeten. · 

Door de toe1;-reding als geabonneerde .van 
een der in den aanhef-van dit artikel genoemde 
locale Rijkstelefoonnetten-, wordt die geabon-. 
neerde mot ingaug van den dag, waarop bet 
abonnement voor bet locale Rijkstelefoonnet 
ingaat, ont_heven van zijne verbintenis, welke 
voor het aangesloten perceel mocht .bestaan 
ingevolge artikel 6, derde. alinea, van bet 
Koninklijk besluit van 9 Juni 1904 (Staatsblad 
n•. 117), gewijzigd bij dat van 28 Augustus 1905 
(Staatsblad n°. 257), en van 26 November 1910 
(Staatsblad n°. 362), tenzij door hem het voort
bestaan daarvan, tot bet einde van den !oopen
den verbintenistermijn, mocht worden ver
langd. 

2. Op verzoek van .belanghebbenden kunnen 
seizoenabonnementeu ,vorden· gege.veri voor den 
tijd van ten hoogste 6 achtereenvolgende 
maanden_ en tegen betaling van 2/ 3 van·het in 
artikel 1 genoemde jaarlijksche ap.onnement. 

3. Van Rijkswege worden op verzoek van 
den geabonneercle en voor diens eigen gebruik 
in de aansluiting van zijn percee_l· neventoe
stellen ingeschakeld of wijzigingen gebracht, 
tegen betaling van het tarief, in ondersta:rnden 
staat vermeld : 

ONDERWERP. 

1. Tweede en volgende wand-
toestel: · 

-_a. in hetzelfde perceel als:het 
__ hoofdtoeste_l, p,er_ toe~t~l .... 

· b. - in een antler perceel, doch op 
hetzelfde erf, per toestel . . 

c. in cen nnder perceel, gelegen. 
op , een antler erf, cloch niet 
meer dan 100 Meter hemels
bi-eed verwijderd van·bet per
ceel, waarin -het- hoofdtoestel 
is geplaatst, per -toestel • . . 

d. in een ander perceel, gelegen 
op een antler erf, en meer·dan 
100 Meter heinelsbreeri verwij: 
derd van bet perceel, waarin 

Vergoe
ding. 

Per jaar 
flO.-

" 15 . ..:. 

,, 25.-
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ONDERWERP.· 

het hoofdtoestel is• geplaatst, 
per toestel . . . . . 
· v_erhoogd voor elk 100-tal 

3'Ieters · (of gedeelte daarvan) 
meerdereletfgte'variderniven
aansluiting, met respectieve
lijk /3, /5, /7,/9,fll, /13 
off 15 ·per jaar; naar gelang 
de nevenaansluiting geheel of 

. gedeeltelijk valt binnen de in 
artikel 1 bedoelde·tariefskrin
gen niet 'sti·aal van 5000Meter, 
6000 Meter,· 7000 Meter, 8000 
.Meter, 9000.Meter, 10,000 Me
ter of buiten den laatstbedoel• 
dei:i.' kring. · · · · 

Zijn in een perceel, als be
doeld in punt b, c of d hier: 
voren, 'twee of meer neven: 
toestellen op dezelfdc aanslui
ting geplaatst, dari is alleen 
op het eerste van deze neven
toestellen bet tarief volgens 
punt b, c of rl van toepassing, 
terwijl voor de overige neven
toestellen in dat perceel ver
schuldigd is het in punt a 
genoemde .beclrag. 

2. Voor een.t[.lfelt9estel (in plaa!s 
van een ,vandtoestel) w.orden 
de kosten verhoogd met . . 

13. Extra-schel (verklikker): 
a. in hetzelfde perceel als het 

toestel, waarmede de extra
schel -yerbonden is; per schel 

b, in een ander perceel, doch op 
hetzelfde erf, per schel . . . 

c. in een under perceel, gelegen 
op een ander erf, doch niet 

· meer clan 100 Meter hemels
breed verwijderd van het 
perceel, waarin het met de 
extra-schel verbonden toestel 
is geplaatst, per schel . • . 

d. in een ander perceel, gelegen 
op een ander erf, en meer dan 
100 Meter hemelspreed verwij
derd van het perceel, waarin 
het met de extra>schel ver: 
bonden toestel is g'eplaatst, 
per schel . . . . . 

verhoogd voor elk 100-tal 
Meters (of gedeelte daarvan) 
meerdere lengte :van de schel
geleiding met . . . . . . . 

Zijn in. een. perceel, als be
doeld in ptint b, c of d hier
voren, twee of meer · rriet 
hetzelfde toestel verbonden 
extra-schellen .. geplaatst; dan 
is alleeri . op · de : eerstll van 

: deze extra-schellen het tlirief 
··volgens punt·· b,, c-of d van 
.,toepassing, -.terwijl voor. de 
overige op hetzelfde toestel 
·geplaatste · extra-schellen •in 

9 NOVEMBER. 

Vergoe
ding. 

Per jaar 
f. :!5 . .,-

2.50 

,. 1.50 

3.-

5.-

:,, 5.-

i:l.-

-0:NDERWERP. 

dat perceel verschuldigd is het 
in . punt a genoemcle. bedrag. 

4. Schakelnar: . . 
a. uitschakelaar voor toestel · of 

extracschel' , 
b. omschakelaar (niet ingericht 

voor het voeren van onder· 
linge gesprekken) . . . . . 

c. omschakelaar (ingericht voor 
h.et -voeren van- onderlinge 
g-esprekkerrctusschen twee-toe-
stellen) . . . . . 

5. Tweede telefoon . . ·. . . . 
6. Voor elke aansluiting op een 

schakelbord • . . . • . . . 
7. Verplaatsing van een toestel: 
a. binnen hetzelfcle vertrek . . 
b. in hetzelfde. perceel naar een 

een ander vertrek 
c. naar efln, antler perceel op 

hetzelfde erf . . . . • . . . 
d. naar een ander· perceel op een 

antler erf (alleen voor zooveel 
het tweede en volgende toe
stellen betreft) • . . . . . • 

Vervanging van een wand
door een tafeltoestel, of ornge
keerd, wordt als eene verplaat-

. sing van een toestel binnen 
hetzelfde vertrek aangemerkt, 
indien· de vervanging niet ge
paard gaat met verplaatsing 
van het toestel naar een ander 
vertrek- of naar een antler 
perceel. Is dit we! het geval, 
clan is versch uldigcl bet be
drag, zooeven genoemd in 
'punt b, c of d. - · · 

8.. Verplaatsing van eene extra
schel: 

a. binnen hetzelfde. veI'trek . • 
b. in hetzelfde perceel naar een 

: ander vertrek . . • . . 
c. naar een antler perceel · op 

hetzelfde erf . . . . . . ·• • 
d. naar een ander perceel op een 

ander .er£ . . . . . . . . . . 
. 9. Werkzaamheden aan den aan-

leg: . 
a. wegens verhuizing (overbren

ging van het hoofdtoes'tel naar 
een antler perceel op een an-

b . 
' . 

_der erf)' . • . . . . . . . . . . . 
· benevens voor elk toestel of 
elke extra- schel boven · bet 
.hoofdtoestel . . • • . . . 
tengevolge van verbouwi~g 
of onderhoud van het aange-

. sloten perceel, of om andere 
redenen '· ........ . 

10. Voorzieriing' in gebreken aan 
· geleidingen en toestellen, wel, 
, ke n iet te wijten zijn aan. ge
brekkige coristructie, ·aan de 
wijze van aanbrengen of aan 
onvoldoend onderhoud 

1915 

Vergoe •. 
ding •. 

Pifr jaar. 
f .I.-

" '2:50 

·6.
·1.-

". -3.~ 
In eens 
f 2.50 

\ " 5:-

7.5b 

'.' 10.-

,. 1.50 

... 2.50 

,. 3.50 

5.-

12.50 

,, 4.___..!,_ 

De kos
tende prijs 

in een:s. 

De' kos
tende pr-ijs 

in eens. 
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Op verzoek van den geabonneerde krinnen 
ook andere toestellen e)l_ inrichtingim, dan in 
het' 'a!gemeen worden verstrekt en hiervoren 
zijn bedoeld, in gebruik _worden gegeven, en 
zulks tegen b"etaling in eens, boven en behal ve 
het volgens ·vorenstaand tarief jaarlijks ver
schuldigde, van het verschil tusschen den 
kostenden prijs van'het toestel en de inrich
ting, in het tarief bedo.eld, en van hetgeen in 
gebruik wordt gegeven. 

4. Uit de open bare spreekcellen of publieke 
telefoonstations van bet ·net kunneu locale 
gesprekkeu worden aangevraagd met de aan
geslotenen van bet net, tegen vooruitbetaling 
van 10 cents per gesprek van 3 ininuten of 
minder. 

5. Verande.ring of uitbreiding van hetgeen_ 
in eenig perc~el van Hijkswege is aangebraeht 
geschiedt eveneens van Rijkswege. 

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

's-Gravenbage, den 9deri N6vember 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Watei·staat, 

(Uitgeg. 27 Nov. 1915.). 

9 November 1915. .BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog, betreffende toepassing 
van de A.rtikelen 10 en 22 der Wet van 
den 23sten Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), 
boudende bepalingen ter uitvoering van 
artikel 187 ·der G-rond wet. 

Het is voorgekomen, dat het militair gezag, 
bedoeld in de Wet van den 23sten Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) ter uitvoering van de mi
nisterieele beschikking van 27 Maart 1915, le 
Afd., n°. 3 een verordening vastst,elde en deed 
afkondigen, waarbij werd verklaard, dat de 
vaststelling van een reeds te voren door bet 
burgerlijk gezag vastgestelde verordening wordt 
geacht te zijn gescbied door bet bevoegd mi
litair gezag. ·Dit is evenwel niet juist. Indien 
het burgerlijk gezag aan het militair gezag 
verzoekt een door dat burgerlijk gezag onder 
den staat van oorlog of den staat van beleg 
vastgestelde verordening, opnieuw vast te stel
len, beb_oort,. voor zoover het militair belang 
zich daartegen niet verzet, die verordening in 
baar gebeel opnieuw te worden vastgesteld door 
het militair gezag en eveneens in haar gebeel 
opnieuw te worden afgekondigd. 

11 November 1915. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het .Biunynvisscberijreglement. 
s. 465. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen· Minister van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel van 23 Sep
tember 1915, n°. 5868 A, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octo
ber 1908,. Btaatsblad n°. 311), gewijzigd ,bij de 
wet van 8 Februari 1912 (Staafsb/ad n°. 6fi) 
en op het .Binnenvisscherijreglement (Ons be
sluit van 15 . April 1911, Staatsblad n°. 119), 
laatstelijk gewijzi~d bij Ons besluit van 24 J uni 
1915 (Staatsblad n°. 287); 

Den Raad van :'itate gehoord (advies van 
2 November 1915, n°. 54); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden .Minister van 8 November 1915, n°. 
7082, afdeeliiig Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. in het Binnenvisseberijreglement · de in 

,le artikelen I tot en met V omschreven wij-
zigingen aan te brengen. · 

Art. I. In artikel 1, lid II, wordt tusscben 
de nummers 11 en 12 ingevoegd een nieuw 
nummer, luidende: 

,,llbis. ftnf- of houlingzegen, iedere zegen, 
die gebruikt wordt op de wijze als onder n°. 
21 voor de zalm- of elftzegen is omschreven 
en eene maaswijdte hee_ft van tenminste 45 
m.M., doch kleiner dan 65 m.M. ;". 

·N°. 15 van artikel I, lid II, wordt gelezen 
als volgt: 

,,spiering- of alverzegen, iedere zegen, lrm
ger dan 40 M., met eene maaswijdte kleiner 
dan 40 m.M:'.· 

Tusschen do nummers 17 en 18 van artikel 
1, lid II, wo~dt ingevoegd een nieuw nummer, 
luidende: 

,,l 7bis. vischj,,ik, iedere andere fuik dan 
de aalfuik en de zalm- of elftfuik ;". 

No. 18 van artikel 1, lid II, wordt gelezen 
als volgt: 

,,vischzegen, iedere andere zegen dan de zalrn_
of elftzegen, de tint- of houtingzegen, de Spie
ring- of alverzegen en de -aalzegen." 

In n°. 21' van artikel 1, lid II, warden in 
de letters a en c achter de woorden : ,,iedere 
zegen" ingevoegd de woorden: ,,met een maas
wijdte van ten minste 65 m.M.". 

Art. II. In artikel 5, letter a, wordt in plaats 
van : ,,de zegen en het scbrobnet", gelezen : 
,,de zegen, het schrobnet en de mosselrijf." 

Art. III. Letter f van artikel 8 wordt ge
lezen als volgt : 
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,,een reep, inc1ien de wijdte van den bek der 
hoeken kleiner is dan 8 m.M. of met een c1ob
ber of een zetlijn, indien die wjjdte kleiner 'is 
dan 1 c.M." 

Letter ff van· artikel 8 wordt gelezen· als 
volgt: 

,,een schakel, een fint- of houtingzegen, een 
vischzegen, een viscbfuik, een scbrobnet of 
scbutwant, waarvan die maaswijc1te kleiner is 
dan 45 m.l\f., met dien verstande dat: 

1°. de lntil ,van de viscbzegcn of, indien geen 
kuil. aan_wezig is, cle zegen over ten hoogste 
een vijfde van haar lengte,, . 

2°. bet acbterlicbaam van de. 'l'ischfuik, 
waaronder _verstaan wordt het gedeelte, dat 
zicli bevindt achter de laatste inkeling, 

3°. de fuik en de strijkzegen, gebruikt bij 
het visschen met sc'autwant, 

een maaswijdte · ·mogen bebben van ten 
minste 10 m.Nl." 

In letter g van artikel 8 worclt, in plaats van 
,,de aalfuik en .de gebbe", gelezen : ,,de aalfuik, 
de gebbe en de mosselrijf". · 

Art. IV. In artikel 10 worclt tnsschen de 
letters e en f ingevoegc1 een nieuwe letter, 
luidende: 

;,ee. van 21 J uni tot 15 October en van 23 
November tot 31 December met de fint- of 
houtingzegen ;". 

In letter l, onder l •. van. artikel 10 
wordt in plaats van : ,,de peur en de·gebbe", 
·gelezen : ,,de peur, de gebbe en de mossel
rijf." 

Art. V. In artikel 12, tweede lid, letter b, 
worden na bet woord: ,,stalnet" ingevoegd de 
woorden: ,,aalfuiken, gebezigd aan een dicht
visscberij, den aanlegkorf, de aalzegen," ; 

b. te bepalen, dat de tekst van bet .!Jin. 
nenvisscberijreglenient, zooals deze bij dit be
sluit en bij Onze besluiten van 17 October. 
1911 (Staatsblad n°. 318), 16 December 1911 
(Staatsblad n°. 360), 28 Maart 1912 (Staatsblad 
n°. 111), 25 April 1913 (Staatsblad n°. 138), 
28 Mei 1913 (Staatsblarl n°. 193), 22 Juli 1914 
(Staatsblad n•. 3i7), 16 Juni 1915 (Staatsblad 
n°. 254) en 24 ,J uni 1915 (Staatsblad no; 287) 
is gewijzigd, op Onzen last in bet Staatsblad 
wordt gep laa tst. 

Dit beslnit treedt in werking op den twee
den dag na dien cler dagteekenjng van bet 
Staatsblacl en van de Staafscoiirant, waarin bet 
is geplaatst. 

Onze . Minister van Landbouw, Nijverbeid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst, en waar-

van afscbrift zal worden_ -.gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden November 1915. 
WILHEL :\UN A. 

De 1Win. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

(Uitge_q. 18 Nov. l9l5.) 

ll November 1915. BESLUIT, houdende in staat 
van beleg verklaring van enkele gemeenten 
en gedeelten van gemeenten des Rijks. 
s. 466. 

WIJ.WILH_ELMINA, ENZ. 
Op de vo.ordracbt van den Raad van Minis

ters van 9 November 1915_;_ 
_ Gelet op art. 1 van de wet van 23 l\iei 
1899 (Staafsblad n°. 128); 

.Gezien Ons Besluit van 30 Juli 1914, n°. 72; 
Hebben goedgevonden en ;erstaan ·te ·be

palen: 
met ingang van 13 November 1915, worden 

·in staat _ van beleg verklaard de na_volgende 
gemeenten of gedeelten van gemeenten : 

in de provincie Noo1·dholland: 
de gedeelten aer gemeente Amsterda;:r;i _be

grepen tusseben : 
]. a. het gedeelte der grens tusschen de 

gemeenten Zaandarn en -Amsterdam, van het 
snijpunt dier grens met de Zuidelijke oever
lijn van het Noordzeekanaal tot het snijpimt 
dier grens met den noordoostelijken teen van 
den spoordijk Zaandam....:...Amsterdam; 

b. den noordoostelijken teen van evenge- _ 
noemden spoo_rdijk tot aan het snijpunt met den 
zuidelijken teen van de Kade tusscben den 
Amsterdammerpolder en den· Overbraker Bui
tenpolder; 

c. den zuidelijken teen van de onder b 
genoemde Kade ; 

d. den westelijken teen ·van den spoordijk 
Amsterdam-Petroleumbaven tot aan bet snij
punt met bet oostelijk verlengde van den 
Hemweg; 

e. een lijn, die _ van het onaer d bedoelde 
snijpunt loopt naar den oostelijken kant van 
den ingang van de Nieuwe Houtbaven en de 
Minervabaven ; 

f. de ;uidelijke oeverlijn van het N oordzee
kanaal, alsmede bet verlengde dier oeverlijn, 
waar deze door ·haveningangen wordt onder
broken, tot aan het snijpunt met de grens 
tusschen de gemeenten Zaandarn en Amster
dam. 

II. den zui_delijken oever van de dijksgracht 
de westzijde van bet Mariniersplein; de west
zijde van de Groote Kattenbtirgerstraat, de 
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westzijde van het Kattenburgerplein, den noor
delijken oever van de IJgracht en den ooste-
Jijken oever van het Oosterdok ; · · 

de gemeente · M uiden; 
de gerneente Nieitweramstel ; 
de gemeente · 0udernmstel; 
het gedeelte der.' gemeente z;andam, begre

pen tusschen : 
a. · den oostelijken en noordoostelijken teen 

van den spoordijk Zaandam-Amsterdani van 
de watergemeenschap tusschen de Voorzaan 
en de Nieuwe Zeehaven af, tot het punt waar 
genoemde teen tegenover de Molentogt wordt 
gesneden door de grens tusschen de gemeen
ten Zaandam . en Amsterdam, alsmede· het vers 
lengde van dien teen, waar deze wordt onder
broken; 

b. de onder a bedoelde g·emeentegrens vanaf 
het onder a genoemde rnijpunt tot aan het 
snijpnnt met de zuidelijke oeverlijn van het 
N oordzeeka:naal ; 

c. de zuidelijke oeverlijn van het N oordzee
kana!il van het laatstelijk onder b genoemde 
snijpunt tot' het · punt, waar deze 6everlijn 
wordt gesneden door de verlengde westelijke 
oeverlijn van Zijkanaal G ; 

d. hot,verlengde van de westelijke oeverlijn 
van Zijkanaal G,' voorzoover dit verlengde 
het Noordzeekanaal snijdt; 

e. de we8telijke oeverlijn · van Zijkanaal G 
en van ·de Voorzaan tot aan de watergemeen
schap tU:sschen deze···en de Nieuwe Zeehaven; 

f. de' zuidelijke oevedijn van laatstgenoemde 
watergeirieenschap. 

· In· de provincie Zuidholland : 

·het gedeelte van de gemeente Delft, waarop 
de Constructiewerkplaatsen gevestigd zijn. 

Onze · Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken, van Financien, van 
·Waterstaat, van Landbonw, .Nijverheid en 
Handel en van Kolonien zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft; belast met de uitvoering 
van dit Hesluit, hetwelk in het Staatsblad en 
in de · Staatscou,·ant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Grav·enhage, den llden November 1915. 

WILHELMINA. 

De tijdelijk-voorzitter van den Raad· van 
Ministers, 

CORT Y, D. LINDEN·. 

(Uitgeg. 11 Nov. 1915.) 

12 November 1915. BKSLUIT, houd_ende verbod 
van '.uitvoer van ·anti-moon, ·oxaalzim,; en 
nat,'onloo_q. S. 467. ' 

WIJ WILHELMINA, ENZ. - . 

Overwegende, dat het. in het·befang ·van den 
Staat noodig is, den uitvoer van· antimoon, 
oxaalzuur en natronloog te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus· i914·(Sta.ats-
blad n°. 344); · 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
.Oorlog,· van Financien en van Landoouw, 
Nijverheid en Handel van ·5 November 1915, 
Kabinet, Litt. u1~5 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1915, n°. 29); 

Gezien · het nader rapport van Onze ·voor
noemde .Ministers van 11 November 1915, 
Kabinet,' Bitt. Cf48 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van antimoon, oxaalzurir en na- · 

tronloog is verboden: van den dag der afkon
diging van dit Besluit. 

·Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van ]l'inancien 
en van Landbouw, Nijverheid en.Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft; belast met de 
t1itvoering van dit Besluit, dat in het 5'.taats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden a:m den Raacl van State. 

's-Gravenhage, den 12den November 1915. 
WILHELMINA. 

De lrlinister van Oorlog, BosBOOH. 

De Minister van Financien, TREUB .. · 

De Min. ·van Landbomu, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uit_qeg. 13 Nov. 1915.) 

12 November 1915. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk Besluitvan 24Sep -
tember 1914 (Staatsblad n°. 461). S. 468. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

· Overwegende, dat het in het be!ang van 
den Staat noodig is, den uitvoer van natte 
pnlp te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats

blad ·n°. 344); 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 8 November 1915, 
.Kabinet, Litt. D147 ; 

Den Raad -van State gehoord (advies van 9 
November 1915. n°. 30); 
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<lezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van ·11 .November 1915, 
·Kabinet, Litt .. D14B; 

Hebben goedgevonden en verstaan. te bepalen: 
In de eerste alinea van het Eenig artikel 

van Ons Besl~it van 24 September l9l4(Staats
blad n°. 461), wordt in plaats van .,gedroogde 
pulp en suikerpulp" gelezen ,,alle pulp." 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en-Handel zijn, 
ieder. voor zooveel hem betreft belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in bet Staats

·blad zal worden gepl;i.atst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad.van State. 

's-Gravenhage, den 12den November 1915. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister -van Oorlog, BosBOOM. 
De ~Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van"'Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uit.geg. 13 Nov. 1915.) 

15 November 1915. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 469. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat, onverminderd -Ons besluit 
van 12 September 1914' (Staatsblad n°. 451), 
nader buiterigewone maatregelen noodzakelijk 

-zijn tot afwending der Aziatische cholera en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
van Onze Ministers van Financien, van Water
staat en van Landbouw, Nijverheid en Ifandel 
van 24 September 1915, n°. 10075, afdeeling 
Volksgezondheid en Armwezen; van 29 Sep
tember 1915, n°. 83, afd. Invoerrechten, van 
1 October 1915, La. E, afd. Spoorwegell' en van 
4 October 1915, n°. 6263, afdeeling Nijverheid. 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314), en op de wet 
van 31 December 1906 (Staatsblad n°. 370); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 October 1915,- no. 29) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, en- van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel van 6 November 1915, n°. 13388, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, van 
9 November 1915, n°. 159, afcieeling Invoer
rechten, van 10 November 1915, La. D, ·afdee-

-ling Spoorwegen · en van 12 November 1915, 
n°. 7203, afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel · hen aa,ngaa t, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doel
treffende toepassing van de bepalingen der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), ·ge
wijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staats
blad no. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), · 14 Juli i910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) en 27 April 
1912 (Staatsblad n°. 165). 

· Uittreksels nit den tekst dier wet, voor zoover 
de bepalingen op Aziatische cholera toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de iugezete
nen van belang moet worden geacht, benevens 
nit den tokst van dit besluit worden vanwege 
Onzen iVIinister van Binnenlandsche Zaken, 
zoodra deze dit noodig acht, aan de gemeente
besturen verzouden, ten einde in elke gemeente 
te worden aangeplakt. · 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering vo,n dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onverwijld 
te geven. ' 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan Aziatische cholera lijdt of verschijnselcn ver
toont, welke doen vermoeden dat hij door die 
ziekte is besmet, is _verplicht daarvan onver
wijld kennis te geven aan den burgemeester of 
den meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks
of gemeen tepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op. 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem, 
ployeerden. 

4. De burgemeester is ·bevoegd; op de per
sonen, die aan Azia tische cholera lij den of, 
op grand van een inge·wonnen advies van. den 
a1hbtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid · of van een geneeskundige, doen 
vermoeden dat zij door die ziekte. besmet zijn: 
of de besmetting op anderen · kunn.en over
brengen, de door · hem, gehoord genoemden 
ambtenaar of geneeskundige, noodig ·geachte
maatregelen van onderzoek, afzondering en 
ontsmetting te doen -toepassen en··hen naar 

i 

I 

I 



1915 15 N O VE lVI RE H. 576 

eene openbare inrichting of andere verblijf. 
plaats in de gemeente ter verpleging te doen 
overbrengen, wanneer hun toestand overcen
komstig de verklaring van den behandelenclen 
geneeskundige • dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worclen toagcpast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonclcr vergµnning 
van den burgemeester naar eene anclere plaats 
begeven.· 

5 .. · De burgemeester is bevoegcl, na ingewon
ncn advies van clen_ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezonclheicl of van een 
geneeskundige, het uitvoeren van verclachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, van welken aard ook, uit het huis, 
erf, voer' of .vaartuig, waar een geval of een 
vcrdacht goval van Aziatische chol_era voor
Jnvam, anders clan met inachtneming van de 
door hem te geven voorschriftcn, te vcrbieden. 

6. In spoecleischencle gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover de 
clienst in huune inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeestcr aan 
deze .onmicldellijk te doen toekomen of -t.en 

._gebruiko af tc staan tot hunne inricl_iting be-
hoorend materieel, nooclig voor behandeling, 
vcrpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan Aiiatische cholera of daarva11 
verclachten, of voor ontsmetting of vervoer 
van besmette goederen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de bcslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting ressor-, 
tecrt. 

7. De burgemeester cloet de hand houden 
aan een namvkeurig bijhouden van het in 
artikcl .43.8 van het Wetboek van Stfa.frecht 
.becloelde register in slaapsteclen en logeruenten, 
.cn_doet, voor zoover hem dit nooclig voorkomt, 
toezicht honden op deze inrichtingen en op de . 
a,lclaar naohtverblijfhouclencle rcizigers. 

Indien __ van,vege · het gen1eent0:bcstuur cen 
_gcneeskuncligc met het houclen van_ toezicht op 
de in het eerste lid van dit artikel bedoekle reizi-. 
_gerii belast. is, zijn dezen verplicht di\)n genees
kun!iige bij zich te ontvangen en ·hem . alle. 
verlangde inlichtingen ter zake ·van de uitvoe
ring van clit besluit, hetzij mondeling, hetzij : 
schriftelijk, _te verschaffen, tenzij zij· kunnen 
aantoqn_i,n bi11nen de laatste vijf dagen niet in 
eehe mej; A_z~atische cholera besmctte plaats 

. vertoefd i;e _hebben. 
De bµrge:meester doet van hetge!)n_ door I).em 

j;cr bestrijding _ der_ Aziatische ,choler?,· of van 

verdachtc gevallen tjier ziekte wordt of is ver- , 
richt, ten spoedigste mededeeling aan den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de Vollcs
gezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Yan het toeziclit op landverhuizers en 
dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers _van Bimien
landsche Zaken en van Finanoiiin aan te wijzen, 
warden : a. landloopern en zigeuners (bohe
miens), b. landverhuizers en pers·onen, die bij 
troepen reizen of de grcns overtrekken; niet 
toegelaten, clan na geneeskundig onderzocht 
te zijn en zoo noodig, na · ontsmetting der 
kleederen.en reiniging ·aer persone;n:. 

Uitzonderingen · op het h()pa_a;lde in de eerste 
alinea_worden. niet· toegestaan, clan met inacht
neming van de vo_orschriftcn, daaromtrent door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 

. van Financien gegeven. 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 

yan Financien, van Waterstaat e11 van Land
bouw, Nijverheid ·en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b van het ee,ste lid 
van dit artikel, in Nederland slechts warden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met de 
treinen, claartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van· be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
warden in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst tenminste een dag, v66rdat zij in werking 
treden. 

9. . Het onderzoek geschiedt aan het grens
statio11 of den eersten Nederlandschen grem;
post, · waar de in het vorig art.ikel bedoelde 
pcrsonen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Biunen
landsche Zaken met toekenning van· ·een door 
. dezen te. bepalen vergoedipg tot wederop,;eg
gens wordt aangewezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en. 12 
van di t be.shri t. 

:10. };[et oncterzoek valt steeds zooveel moge
lijk sa1_nen met 4et doµanc-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze,,die d9or den geneeskundige 
het meest d9eltreff,md wordt geoordeeld. 

Deze treedt om.trent: het onderzo~k _in over
leg mE'lt den hoogst in· rang zijnden cl.er aanwezige 
:a,mbtenare~ van de Imroerrechten en Accijnzen 
_en, _in<).ien_ het_ 9ndez:zoek. geschiedt op een 
spoorweg- of traip.station, t()vens.met den che_f 
daarvan. 

_ 11. ,_Person_cn, :d~e door den geneesli:~ndige 
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bevonclen worclen, niet aan Aziatische cholera ' Onze Ministers: van Binnenlanclschc Zaken en 
te lijclen, noch verschijnselen vertoonen, welke van Financien gegeven. 
cloen vermoeden, dat zij door die ziekte besmet Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
zijn, mogen niet worden aangehouden, maar in de artikelen 9, 10, 11 en ·12 van dit besluit. 
worclen terstoncl tot voortzetting van hunne 
reis toegela ten. 

Aan _de vergunning tot voortzetting 
de reis. ·kunnen voorwaarden worden 
bonden. 

van 
ver-

Aan hen wordt zoo spoeclig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegev~n, volgens door 
Onzen r.Iiriister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteverschijnselen 
vertoonden, welke het bestaan van AziatiscllJ) 
cholera declen vermoeden. 

12. Personen, die door den gene.eskundige 
bevonden warden aan Aziatische cholera te 
lijden, wortlen onverwijld, met inachtneming 
van arti)rnl 9 cler wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), overgebracht naar eene·door 
den burgemeester der grensgerneente, waarin 
het onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 
van dit besluit aan te wijzen inrichting voor 
verpleging van lijclers aan besmettelijke ziekte, . 
en claar afgezonderd en verpleegcl. 

Gelijke maatregelen warden genomen, inclien 
de geneeskundige clit nooclig oordeelt, ten 
opzichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke ctoen vermoeden, clat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging warden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goecl. ·Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd en verpleegcl. 

Personen, wier lichamen of klcecleren besmet 
rnoeten worclen geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegela ten, clan na reiniging 
en o·ntsmetting. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
lanclsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, koiriencle uit 
door Onze genoemde Ministers aangewezen 
naburige, met Aziatische cholera ·besmette, 
buitenla1.1dsche ge1neenten. d3..n na geneeskundig 
onclerzocht en zoo noodig ontsmet te. zijn. 
• De beschikkingen tot aanwijzing van becloelde 

gemeenten worden in de Nederlandsche Staats
-eourant geplaatst ten minste een dag v66rdat 
zij m werking treden. · 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het· verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, ·gebruikte kleedingstukken on 
ongewasschen lijf- en bedclegoed uit la_nden en 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnenland-

; sche Zaken en van Financien aan te wijzen, is 
· verboden in-, door- en vervoer van onbewerkte 

wol en haar, huiden, bontwerk en andere voor 
hot overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, utt landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemcle :Ministers aan te wijzen. · 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederla1idsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

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 1906 (Staatsblad n°. 370) 
goedgekeurde intemationale sanitaire· overeen
komst, gedragen Onze genoemcle .Ministers zich 
naar de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een iecler, die waameenit, · dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats lieeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabijzijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust, in het bijzonder op 
houders van vervoermidclelen en daarbij geem
ployef!rden. 

Op de gooder.en; van welke, niettegenstaande 
claarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of ve.rvoer · plaats heeft, is artikel 5 der 
wet· van 4 -Decicmber 1872 (Staatsbl.ad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieve1i · en correspondentie, drukwer
ken, boeken, 'clagbladen, ·dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen)' warden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goeclerenwagens) uit het buitenland binrien
komencle, worden aan de grenzen niet aan
.gehouden, behoudens dat wagens,. ·die bevuild 
zijn - indien de geneeskundige het noodig oor
deelt - van den trein warden gehaakt en op 
de wijze, door den geneeskundige voorgeschre
ven, worden ontsmet. 

· Uitzoncleringen op het bepaalde in-het lste 
lid worden niet toegestaan, clan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door · 18. Bagagcs on lijfgoederen van personen, 
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als bedoeld in de artikelen 8 en 13; zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen warden niet aan
gehouden dan voor zoover en · voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

van dit besluit aangcwezen genecskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffcnde:· het 

i onderzoek, de afzondering, de ontsmetting, be
i handeling en verpleging ·en het. vervoer •van 
1 personen of van goederen: 

Bagages en· lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangchouden, warden, desverlangd, aan de 
eigcnaars op . hunne. kosten door den burge
meester nagezonden. 

19: Koopmans- en andere goederen, nit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, warden niet aan
gehouden ,en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundigc, geacht 
kunnen warden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke greusge
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
·besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg m6t den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit basluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van Aziati
sche cholera ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 van 
dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor het persol).eel, noodig tot hulp of 
opzicht bij 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, meubelen 
en ander ·noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting-van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken de 
som deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemploy
cerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zoover 1nm dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mode te werken tot de uit
yoering van de door den krachtens artikel 9 

Onvermindcrd het bepaalde fo. artikel . 3, 
zijn conducteurs van elken uit het· buitenland 
binnenkomenden- trein of tram verplicht; den 
geneeskundige, zoo spocdig mogelijk na aan
komst van den trein of· tram aan het· station, 
kennis te geven van de verdachte verschijriselen, 
die zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 
8 en 13, hebben waargenomen en van -hunne 
bevinding., omtrent. de aanwezigheid in den 
tr!)in of tram van voor het overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De. kosten, vallende op de maatregelcn, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste .van 
het Rjjk, voor zooveel in- genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten. 
laste van anderen moeten. warden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zjjn ambt de aanwijzingen, die 
Onze l\!Iinister van Binnenlandsche. Zaken of de 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, tot wiens dienstkring zijne stand
plaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar· 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van de invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en de 
overige geemployeerden bij eene spoor, of 
tramwegonderneming met zijn advies .tor zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de. uitvoering van 
wettelijke voorschriften be~reffende de wering 
of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open bare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
derd artikel 16 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), .. onverwijld kennis .aan 
den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Yan het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche . 
Zaken is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, tot .wering van de besmetting van 
Aziatische cholera, toezicht te doen houden 
op schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassing, voor 
zoover mogclijk en noodig, van de artikelen S 
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tot en met 12 en 20 tot en met 23 van dit besluit. 
25. - Schippers van vaartuigen, komende 

nit landen of plaatsen door Onzen :O'.Iinister -van 
Binnenlandsche Zaken wegens Aziatische 
cholera besmct verklaard of aan board waarvan 
cen. geval dier ziekte tijdens de j ongste zeereis 
·is ·.voorgekomen, mogen geen anderc Neder

, landsche havens of reeden dan die van Vlis-
singen, Hoek van Holland, IJmuiden, Helder, 
Harlingen, Delfzijl, .Hellevoetsluis of Neu.zen of 
die- nader door Onzcn Mirrister van Binnenland
sche 'Zaken zullen zijn aangewezen, aandoen, of 
elders in N ederland landen, dan na hun schip in 
oene- cler. genoemcle havens of op eene der 
genoemcle reeden het gezondheidsonderzoek, 
voorgeschrevon bij de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsbkul n°. 35), te hebben doen ondergaan. 

De schipper vah een vaartuig, na aankomst 
uit zee in Nederland elders liggende, clan in een 
van bovengenoemde havens of op een van bo
vengenoemde 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 ankerplaats ligt, 
naar eene der genoemde havens of reeden te 
vertrekken, tenzij hij verkiest weder zee te 
kiezcn. 

Onder ,,reede" wordt verstaan elke anker
plaats voor uit zee komende schepen binnen de 
zeegaten en op de rivieren en ~troomen. 
· 26. Aan elk der door Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en van ,vaterstaat, 
aan tc 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 daartoe 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, met toekenrring van een door dezen te 
bepalen vergoeding, tot wederopzegging warden 
aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag, v66rdat 
zij in werking treedt. 

· Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande Ieden, is de burgemeester bij het ver
schijncn of dreigen der Aziatische cholera be
voe!!d, ten koste van de gemeente geneeskundig 

·toezicht te- doen honden op de opvarenden van 
de - in de- -gemeente vertoevehde vaartuigen. 
De personen, waarop dit toezicht wordt uit
geoefend, -zijn verplicht zich daaraan te onder-
werpen. _ 

27. Onvcrminderd ·artikel 10 der wet van 

4 December· 1872 (Sta.atsblad _n°. 134),-· zcioals 
dat luidt volgens de wet van 28 l\faart 1877 
(Staatsblad n°. 36); wordt elk schip; varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 26 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de door 
den burgemeester. aan te wijzen ligplaats in te 
nemen en aldaar zonder gemeenschap met den 
wal of met andere vaartuigen te blijven, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding 
daarvan bevolen gezondheidsmaa.tregelen toe
gepast zijn .. 

Op dit verbod van gemeenschap met den wal 
is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
der. wet _ van 4 December 1872 (Staatsblad. · 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De sclnpper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van- de gegaven bevclen en is ver.plicht 
de vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te beant-
woordon. · 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of anderc op het schip 
aanwezige goecleren, op de wijze, die -hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffencl voorkomt. 

Indien het' blijkt, dat het schip binnen ·de 
laatste 24 uron eon gezonctheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip. of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderz·oek ovcrigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
to nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep ·op Onzen Minister 
van Binnenlandsche -Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallencle, 
komen ten laste van het Rijk. 
. Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) vast
gesteld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver-. 
deren doortocht toegelaten en het verbod van. 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
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geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleidrng van het g<>zondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 

· die bij het, gezondheidsonderzoek bevonden 
wordcn, niet te lijden aan Aziatischc .cholera, 
noch verschijnselcn.van die ziekte te vertoonen, 
met toestemming van den rilet het onderzoek 
belasten gcneeskundige,. terstond onbelemmcrd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats; indien <lit door den gences
kundigen noodig wordt gcoordeeld. 

31-. Ten bewijze dat het schip tot den ver
deren -doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgehevcn, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten genceskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen .Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast te stellen en waaruit· zal moeten blijken 
van den toestand van het schip, van <lien der 
opvarenden en van <lien der lading of andere 
op het schip aanwezige goederen, bencvens van 
het aantal der opvarenclen. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoelcl in het twcede lid van artikel 28 van 
<lit besluit, in wclk geval daarvoor ook de 
bevestiging van een vrocgere verklaring in de 
plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt als in artikel 26 van <lit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het 
materieel, dat de geneeskundige voor het ge
zondheidsonderzoek behoeft en dat noodig is 
voor de uitvoering van de naar aanleiding van 
het gezondheidsonderzoek voorgeschreven maa t
regelen, en voorts voor de voortdurende aan
wezigheid van zuiver drinkwater en water voor 
huishoudelijko doeleinden, opdat dit aan de 
schippers, indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt, kunne warden verstrekt. 

Onverminderd het in het voorgaande lid 
bc,paa!de, zorgt de burgemeester van elke 
gemeente, ·waarin een plaats ligt, daartoe door 
Onzen i\'Iinister van Binnenlandsche Zaken aan
gewezen, zoo spoedig mogelijk op 's Rijks 
kosten voor de verstrekking van zuiver drink: 
water en water voor huishoudelijke doeleinden 
aan de schippers der langs de plaats varende 
schcpen. 

33. Op de krachtens artikel · 26 · van dit 
besluit aangcwezen geneeskundigen · zijn toe
passelijk het eerste en derdc lid van artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ·ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie ··met· hun 
ad vies ter zijde, wanneer dezen dit 'behoevcn 
bij de uitvoering van· wettelijke ·voorscl:iriften 
betreffende de wering of bestrijding · der 
Aziatische cholera. 

De ambtenaren ·van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel· hun dienst het toefaat, 
verplicht, met al ,de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskundigen 
v:oorgeschreven maa tregelen. 

HOOFDSTUK III. 

SLOTBEPALINGEN. 

34. Onze in <lit besluit. genoeinde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens <lit besluit 
genomen beschikkingen of.gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijzo als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in dit be~luit sprake 1s van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks-·_ 
gezondheid, wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met hot 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 
<lien der dagteekening van het Staatsblad en 
van de • Staatscourant, waarin het -geplaatst · is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche .Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Lands 
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Btaatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal ,vorden 
gezonden aan den· Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den November 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Btaat, 
1YI inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT- V. D. LINDEN. 

De Minister van Financien, TREUB. 

De Minister van Waterstaat, :c. LELY. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

· (Uitgeg._ 16 Dec. 1915.), 
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15 N~vember 1915 . .B~:SLUIT, houdende tijdelijke i 15 Novemb~r 1915. B11:sLmT, tot toepasselijk · 
gedeeltelijke buiten werkingstelling van verklaring van de artikelen l en 2 .der 
artikel 5, § 2, cm artikel 14 van het Ko- wet van·, 21 -December 1914 (Staatsblad 
ninklijk besluit van 30 September 1907 n°.- 571) · op in het jaar 1916 te houden 
(Sfaafsblad no. 260), gewijzigd bij dat van verkiezingen en vast te stellen kiezers-

. 5 .. Februari 1909 (Sfaafsblad n°. 24), tot !ijsten voor de Kamers van arbeid. S. 471. 
nitvoering van bet Algemeen Postverdrag WrJ WILHELMINA, ENZ. ' · 

, en de Overeenkomst_van Rome, betreffende Op de v00rdracht van Onzen Minister van 
de .uitwisseling van brieven en doosjes met i Landliou w, Nijverheid en Hrmdel ~an 12 No-
aangegeven waarde. S. 470. : vember l915, n°. 2Hi5, afdeeling Arbeid: . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. i Gelet op artikel 3 van de wet van :ll De-
Op de voordracht van Onzen )iinistcr van i cember 1914 (Staafsblad n°. 571), houdende 

Waterstaat van 16 October 1915, n°. 3, Afdee- : bijzondere maatregelen ten opzichte van de 
ling Posterijen en Telegrafie; 1 · Kamers van arbeid met hct oog op de tegen· 

Gelet op artikel 25 der wet van 15 April j woordige bnitengewone omstandigheden; · 
1891 (Staatsblad n°. 87'), laatstelijk gewijzigd : Hebben goedgevonden en verstaan : 
bij de wet van 27 Augustus 1914 (Sfaatsblad 'j te bepalen : 
n•. 427), alsmede op het den 26sten :i\'Iei 1906 · 
te Rome gesloten Algemeen Postverdrag en 
de op denzelfden datum mede aldaar gesloten 
·overeenkomst tot uitwisseling Ynn brie;en en 
doosjes met nangegeven waarde, welk Ver
drag en ·welke Overeenkomst den 14den Mei 
1907 zijn bekrachtigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2den NoYember 1915, no. 58): 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 November 1915, 
n°. 11, Afdeeling Posterijen en Telegrafie: 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
pa\en: 

· Eeni_q artikel. 

Eeni,1J artikel. 
De artikelen 1 en :l van voormelde wet zijn 

van toepassing op in het ja.ar 1916 ie houden 
verkiezingen en vast te stellen kiezerslijsten 
voor de Karhers van arbeid. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de nitvoering van 
dit besluit, dat in het Staafsblacl zal worden 
geplaatst. 

•s:Gravenhage, den 15den November 1915. 

De Min. 
WILHELMINA. 

van Landbomv. Nijverheid en Handel, 
PoSTllUMA. 

(Uitgeg. 20 Nov, 1915.) 

Nfot w1Jz1gmg in zo0ver van het bepaalde 15 November 1915. BESLUI'.l', houdende intrek-
bij artikel 5, § 2, en :1rtikel 14 van Ons be- king van dat van 28 Juni 19f0 (Staats-
sluit van 30 September 1907 (Staatsblad n°. blad 11°. 174), houdende nadcre bepalingen 
260), gewijzigd bij dat van 5 .I!'ebruari 1909 omtrent den vrijdom van den accijns 
(Staatsblad n°. 24), wordt tot nadere beschik- voor amylalcohol. S. 472. 
king, geen schadeloosstelling verleend terzake WIJ WILHELMINA, ENZ. 

van het verlies van aangeteekende stukken Op de voordracht van Onzen Minister- van 
en van het verlies, de berooving of de be- Financien van 16 · October 1915, n°. 70, Ac
schadiging van brieven en doosjes met aange- cijnzen; 
geven waarde, als bedoelde voorwerpen zijn Gezien Ons bcsluit van 28 Juni 1910 (Sta~ts-
verloren, beroofd of beschadigd tengevolge .van blad no. 174) ; 
overmacht, en ter·. 1:iost zijn bezorgd na den Den Raad van State gehoord· (ad vies van 
dag, waarop dit besluit in de Nedei·lanclsche • 26 Octobei, 1915, n°. 30) ; 
Staatscourant is opgenomen. ! Gelet op het nader rapport van Onzcn voor-

Onze Minister van Waterstaat is belast met 1 noemden Minister van 11 November 1915, 
de. uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet i n°. 7, Accijnzen; 
Staatsblad en -in de Nederlandsche Staatscourant ' Heb ben goedgevondcn en vcrstaan te hepalen: 
za\ worden geplaatst en in· afschrift aan den I · Een"{g artikel. 
Raad van State zal worden medegedeeld. ' Ons besluit van 28 Juni 1910 · (Siaatsblad 

's-Gravenhage, den 15den November 1915. no. 174), h:Cmdende nadere bepalingen omtrent 
WTL HELM IN A. den vrijdorn van den accijns voor arnylalcohol, 

. De Ministe1· van lVater8laat, C. L~:LY. ten behoeve van zuivelfabrieken en melkinrich, 
( Uitgeg. :23 No.v. 1915.) tingen, alsmede van fok- en controle-vereeni

gingen, wordt ingetrokken. 
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Onze JVlinister 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 15den November 1915. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van Financ-ien, TREUB. 

(Uitgeg. 3 Dec. 1915.) 

16 November 1915. BESLUIT, houdende het in 
staat van· beleg verklaren van eenige ge

: meenten en gedeelten van gemeenten des 
Rijks. S. 473. 

WIJ WILH.1!:LMINA, ENZ. 

Op de voordracht van den Raad van Mi
nisters van 15 November 1915; 

Gelet op art. 1 van de Wet van 23 Mei 1899 
(Btaatsblad n°. 128); 

Gezien Ons Besluit van 30 Juli 1914, n°. 
72; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
met ingang van 18 November 1915 wordt 

in Staat van Beleg verklaard het gebied, als 
volgt begrensd : 

.van het punt, gelegen op 53° 32' N.Br. en 
1° 16' .O.L. vap Amsterdam langs genoemde 
parallel tot het snijpunt met de Westkust van 
Rottumeroog; vervolgens langs de Zuidkust 
van dit eiland naar het snijpunt van de Oost
kust van geuoemd eiland met de evenvermelde 
parallel ; langs deze parallel tot den meridiaan 
van 1° 44' O.L. van Amsterdam; langs dezen 
meridiaan tot de kust van Groningen; ver
volgens la~gs deze kust en die van Friesland, 
tot den voormaligen verbindingsdam met 
Ameland; langs de lijn, gevormd door de 
overblijfselen van den verbindingsdam tusschen 
den Nieuwen Zeedijk bij Holwerd en de Zuid
kust van Ameland ten Z.O. van Buren;_ 

Zuidkust vim Ameland tot 1° 2' O.L. van 
Am~terdam; langs dezen meridiaan tot 53° 
26' N.Br.; langs deze parallel tot 1° 16' O.L. 
van Amsterdam; dezen meridiaan volgen tot 
de kust van ~chiermonniko<>g; langs de Zuid
Oost- en Noordkust van Schiermonnikoog, 
totdat laatstgenoemde meridiaan weder bereikt 
is; laugs dezen meridiaan tot 53° 32' N.Br. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlan<lsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en van K olonien zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit Bcsluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatsco1trant zal warden geplaatst en waarvan 

i 
afschEift zal worden gezonden aan de -Alge-
meen~ Rekenkamer. 

's-G:ravenhage, den 16den N ovember:1915. 
WILRELMIN A. 

lDe tijdelijke voo,·zifter van den Rdad van· 
' Ministers, CORT v. D. LINDEN. · 

(Uifge_q. 17 -Nov, -1915.) 

17 No1ember 1915. BESLUIT, houdendc bepa-
- liiJgcn ori.1trent bet gelijktijdig genot ,van 

burgerlijke en militaire- bezoldiging door 
b~rgerlijke ambtenaren en andere -door
loqpend of voor een bepaald-werk-in 's Rijks 
di~nst werkzame personen, die als dienst
pli,chtige bij den Landstorm in werkelijken 
di~nst warden gesteld. S. 474. 

WJJI WILHELMINA, ENZ. 

Op· de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze J}Iinisters van Oorlog; van Marine ; van 
Buitenlandsche Zaken; van J ustitie; van Staat, 
Minis'ttr van Binnenlandsehe Zaken; van 
Financien; van Waterstaat ; van Landbou w, 
Nijverheid en H:,rndel en van Kolonien van 
2:.! Oct◊ber 1915, lste Afd.,·11°. 507; · 

Deni Raad van State gehoord (ad vies van 
I 9 N ov1mber 1915, n°, 34); _ 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van On?,e voornoemde Ministers van--13 No
vembe~ 1915; Iste Afd., n°. 492; 

Gelet, op Onze besluiten van 30 September 
1914 (Sfaatsblad n°. 467) en van 20 April 1915 
(Staats_blad n°. 202); 

Hebb~n goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 

1

,t. Burgerlijkc ambtenaren en andere 
doorloopend of voor een bepaald werk in 
's Rijl~s dienst werkzame personen, die als 
dienstp\ichtige bij den landstorm in w_erkelijken 
dienst torden gesteld, blijven, voor zoover zij 
niet v66r het einde van den militairen dienst 
uit hun :burgerlijk ambt of hunnen burgerlijken 
dienst warden ontslagen en behoudens het be
paalde iin het volgende artikel, de aan hun; 
burgerlijk ambt of hunnen burgerlijken dienst 
verboncjen bezoldiging geniete~-, in:dien en 
voor z?over deze ho9ger· is dan. hetgeen zij 
in militairen dienst als soldij, jaarwedde of 
trakteni'ent_ genieten, 

2. Vdn de burgerlijke ambtenaren en andere 
doorloo~end of voor een bepaald · werk - in 
's Rijks ldienst. werkzame _personen, behoorende 
tot een' landsto_rrnjaarklasse, welke geheel of 
gedeelteiijk in werkelijken dienst,wordt gesteld 

. binnen ·Jen jaar, nadat het eerste gedeelte van 
i de lichting der militie, waar,voor zij waren 
i ingesch~even, werd ingelijfd, wordt zoolang 
'. zij onder de wapenen zijn, doch niet !anger 

_j__ 
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dan ,acht en een: halve maand de aan hun 
-burgerlijk ambt of hnnnen burgerlijken dienst 
verbonden- bezoldiging ingehouden. 

3. .Dlt besluit geldt niet voor het personeel 
van het Staatsmijnbedrijf, waarop de door 
Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Ha11del te,;stellen regelen van toepassing zijn. 

4. Dit besluit wordt geacht in werking te 
-v.ij1_1,,getreden op 24 Augustus 1915. 

_On~e .Ministers van Oorlog; van Marine; 
van -Buitenlandsche Zaken : van. ,T ustitie ; ·van 
Bi!menlandsche Zaken; van ~'inancien; van 
Waterstaat; van Landbouw, Nijverheid · eri 
Handel en van Kolonien zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit beslnit, hetwelk in het Siaatsblad ~al 
-worden geplaatst en .waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan.de onderscheiden Minis
terieele Departementen, - aah _den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkarner. 

's-Gravenhage, den 17den November 1915. 
WILHELMINA. 

De ,Minister van Oorlog, BosBOOM. 

-De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET, 

De . M iniste1: van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De Minis/~- van Justitie,· B. ORT. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

- CORT V. D. LINDEN. 

De Minister ~·an Financien, TREUB. 

.De Minister van Watm·staat, 0. LELY. 

De Min. van Landbouw, Njjverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

De Minister van Kolonii!n, Tn. B. PLEYTE. 

( Uitgeq. 19 Nov. 1915.) 

18 November 1915. BESLUIT, houdende wijzi
ging en intrekking van Koninklijke be
sluiten betreffende vrijsttllling van_ het 
invoerrecht voor stoffen benoodigd als 
hulpmiddel bij de werkzaamheden · in 
fabrieken of trafieken. S. 475. 

Wr;r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister .van 

Financien van 30 October 1915, n°. 93, Ac
cijnzen; 
· Gezien de wet van 11 December 1893 ;(Staats

-blad n°. 175) houdende bepalingen omtrent 
vrijstelling van belasting voor buitenlandsche 

-goederen; 
Den Raad van_ State ge)loord (advies van 

9 November 1915, n°._ 33); 
Gelet op_ het nader rapport van Onzen 

. voornoemden. Minister van 15 November 1915, 

.n°. 139,_Accijnzen ... -- , ::.,-,':--" 

H ebben goedgcvonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. et. -In artikel 1 van Ons besluit van 

-11 Augustus 1908 (Staatsblad n°. · 284) vervalt 
het bepaalde sub 2 en 4. 

b. Onze besluiten van 30 Juni- 1909 (Staats
blad Ii.0 • 209) en 16. Augustus 1909 (Staatsblad 
no. 297) zijn ingetrokken. · 

2. Dit -besluit treedt l'n werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad on van.de Staatsconrant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Financien is belas:t met 
de uitvoering van dit besluit, dat in-het Staats-· 
blad en gelijktijdig in do _Staatsconrant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad_ van Stat\3. 

's-Gravenhage, den 18den November 1915. 
WILHELMIN_A. 

De 1vl inister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 3 Dec. 19lq.) 

19 Nu,ve·mbe1·. 1915. BESLUIT, tot wijziging 
-van bijlage B van het Landstorm-Besluit 
(Staatsblad 1913, n°. 273). S. 476: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Oorlog en v_an Marine, 
van 10 November 1915, Afde_eling Dienstplieht, 
n•. 186 L, en van 16 November 1915, Bureau 
B, n•. 45; 

Gezien bijlage B van het Landstorm-Besluit 
(Staatsblad 1913, n°. 273); · ·· 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: · 

In het tweede lid. van bijlage B van het Land
storm-Besluit wordt in plaats van het 'woord 

voorwaarde 
.~ voorwaarde" gelezen : " voorwaarden 3)" en 

wordt de punt achter het woord .,oordeelen" 

vervangen door ,,-;-3)". 

Aan genoemd lid wordt toegevoegd: 
,,dat de aangenomene verklaart, dat het hem 

bekencl, is, dat indien hij 
, het 

ter zake van_ de 
. · , - gebrck 

hierna verrnelde b k , waarmeclc hij bij _ ge _re en 
zijn aanneming is behept bevonden, van de 
tegenwoordige verbintenis wordt'ontslagen, hij 
geen aanspraak. op pensioen zal kunnen maken 
op. grond :van art. 2, sub 2° der Pensioenwet 

·voor de. landmacht 1902. -
zeemacht 

Gebrek . cl b h b d - 3)" · G-~breken_-' _waarme e e ep_t evon en : .. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder. voo~ zoo:veel hem betreft, belast 
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_met de uitvoeripg _v:an dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden · geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. _ 

's-Gravenhage, de~ 19den November .i915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oo-rlog, BosBOOM. 
De Minister van Marine, J .. J. RAMBONNl£T. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1915.) 

19 November 1915. B11:sLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van tiirf en van lwfstrooisel. 
s. 477. 

·W1J WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van· turf en van 
turfstrooisel te verbieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
·blad no. 34f); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Fjnancien &n van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 16 November 1915, 
Kabinet, Litt. X 1,0; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 November 1915, no. 49); 

Gezien het nader rapport van Ooze voor
noemde Ministers van 18 Nove.mber 1915, 
Kabinet, Litt. vu1; 

Habben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig a,·tikel. 

De uitvoer van turf en van turfstrooisel is 
verboden van den dag der afkondiging van 
dit Besluit. 

-Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
· op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 

ontheffing te doen verleenen. 
Onze Ministers van Oorlog, van Financien 

en -van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder· voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsb/ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. · 

's-Gravenhage, den 19den November 1915. 
WILRELMIN A. 

De Ministe1· van Oorlog, BoSBOOM. 
De Ministe,- van Financien, TREUB. 

De Min. van La1idbo11w, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uit_qe,q. 20 Nov: 1915:) 

19 November 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van ko.ffie-extraet. S. 478. 

(Tekst als S. 477.) 

19 N~vembe,· .1915. BESLUIT, houdencfe WIJZI· 

ging van het verbod- v.an uitvoer .van af
val van vlas, .geschikt voor. de werlcga,·en-
spinnerijen. S. 4 79. · 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. _ . . _ . 
Overweg,mde, dat het in het belang •van,den 

Staat noodjg is, d&n uitvoer :van afval ,van 
vlas te verbieden; , : _ 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats-
blad n°.· 344); _ 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien on van Landbomv, 
Nijverheid en Handel van 16 November 1916, 
Kabinet, Litt. N16D ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16_ November 1915, n•. 35); 

Gezien het nader rapport ~an Onze voor
noemde Ministers van 18 November 1915, 
Kabinet, Litt. _E152 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
De eerste alinea van het Eenig Artikel van 

Ons Besluit van 17 Februari 1915 (Staatsblad 
n°. 102), wordt gele;,;en als volgt: _ 

De uitvoer van afval van vlas is verboden 
van den dag der afkondiging van dit Besluit. 

Onze :Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel ziju, 
icder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staals
blad zal worclen geplaatst en waarvan afschrift 
zal •Worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den November 1915. 
WILHELl\UNA. 

De. ilfinister van Oorlog, BosBoo;u. 
De llfiniste,· van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
PosTIIUiIA. 

(Uilgeg. 20 Noi,. 1915.) 

20 November 1915. BESLUIT, betreffende het 
geneeskundig onderzoek van aan den dienst 
van gebiedsdeelen met eigen geldmidclelen 
in Nede1·/andsch-Indie. verbonden of daar
voor bestemd personeel. S. 480. 

WI.T WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen. Minister van 
Kolonien van 17' November 1915, Afdeeling D, 
n•. 49; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt : 

Art. 1. Het aan den dienst van gebieds
deelen met eigen geldmiddelen in Nedei·landsch
lndie verbonden of daarvoor bestemd perso
neel wordt gekeurd en herkeurd door de bij 
Ons besluit van· 29 -Augustus 1914 (Neder
landsch 8taatsblad 1914, no. 436,. Indisch Staats-
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"7Jlad 1914, n°. 722) ingestelde commissie voor 
bet geneeskundig onderzoek van aan den dienst 
in de Kolonien verbonden of daarvo9r bestemd 
personeel en zulks op den voet van· de bij dat 
besluit gegeven voorschriften. 

2.· Artikel 11 van Ons in artikel 1 genoemd 
besluit is bier niet van toepassing. 

Onze .Minister van Kolonien ·is belast. met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezouden aan de Algemeene Re
kenkan1e~ . en -dat in· bet 8taatsblad en in de 
Staafscoiwant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten November 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonii!n, TH. B. PLE1'.TE. 
(Uit,qeg. 4 Dec. 1915.) 

22 November 1915. ARREST van den Hoogen 
Haad. 

Overeenkomstig bet spraakgebruik moet 
worden aanger.omen, dat eene onderne· 
ming; als bedoeld in art. 13 1 der Arbeids
wet 1911, meer bedrijven kan 9mvatten, 
dit wil zeggen daarin ter bereiking van 
haar doel meerdere soorten van arbeid 
knnnen worden verricht. 
. Dit .klemt te meer, daar de Ongevallen

wet 1901 - met welker woordenkeus de 
Arbeidswet bij hare herzi!Jning in 1911 in 
o,·ereenstemming is gebracht - blijkens 
bet in art. 3 dier wet bepaalde aanneemt, 
dat in eene onderneming meer bedrijven 
kunnen worden- uitgeoefend. 

De Recht.bank heeft i. c. terecht aange
nomen, dat in de twee werkplaatsen voor 

·eene en niet voor twee ondernemingen 
arbeid werd verricht. 

Art. 13 1° .. der Arbeidswet 1911 vindt 
mede toepassing in geval in eene op elk 
der fabrieken of werkplaatsen ·minder dan 
10, doch in alle te zamen 10 of meer manne
lijke personen van 17 jaar of ouder _in of 
voor de onderneming arbeid verrichten. 

(Arbeidswet 1911 art. 13 1 e lid.)' 

Voorzitter : Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. S. •. Gratama, C. 0. Segers, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

1°. Jhr. Mr. W. v. d. W., 56 jaren, wonende 
te Amsterdam; 2°. J. A. K., 46 jaren, wonende 
tff Hilversum, leden van de Directie der 
H. IJ. S. M., requiranten van cassatie tegen een 
te hunnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Almelo van den 16 Maart 1915, 
waarbij in hooger beroep een nader onderzoek 

; ~· 
is gelast, en een· mede tegen hen gewezen vonnis · 
dier Rechtban.k van 18 Mei 1915, w'aarbij ·zij 
in hooger beroep, na vernietiging v::in een 
vonnis van den Kantonrechter aldaar van 2_4 
Juli 1914 bij ·lietwclk zij wegens na te noemen 
overtrcdingen ieder · waren veroordeeld tot 
tweemaal tien geldboeten elk vai1 f 0.50, en 
een verv::ingende hechtenis van een dag voor 
clke boete, zijn schuldig verklaard aan het : 
als bestuurder van eene ondcrneming, waarvoor 
in werkplaatsen arbeid wordt verricht door 
meer dan negcn . mannelijke personen van 
17 jaar of ouder, niet zorgen : 1 °. dat in zijne 
werkplaats, :op eene plaats, waar niet uit
sluitend door hemzelven arbcid pleegt.te worden 
verricht, eene gedagteekende en door hem 
ondcrteekende arbeidslijst, welke voldoet aan 
de in artikel. .13 der Arbeiclswet 1911 gegeven 
voorschriften wordt opgehangen en ·opgehangen 
blijft, zoodanig dat daar:van gemakkelijk kan 
worden kennis genomen; 2°. dat in zijn werk
plaats ecn , arbeidsregister aanwezig is, dat 
voldoet aaii. de in art. 13 der Arbeidswet 
gegeven voorschriften ; en deswcge, met toe' 
passing van de· artt. 1, 2, 13, 22 en 26 der 
Arbeidswet 1911, artt. 23, (l2 en 91 Sr. zijn 
veroorcl.eeld tot dezelfde straffen als hun in 
eersten aanleg waren opg_elcgd, met vrijspmak 
van het onbewezen gedeclte dcr aanklacht 
(advocaat Mr. H. J. Worst te Amsterdam). 

Conclnsie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

In deze zaak is bij pleidooi als cassatiemiddel 
aangevocrd : 

,,Schending of verkeerde toepassing .van 
art. 13 eerste lid en art. 22 der Arbeidswet 
1911 j0 • art. 1 Sr. door te beslissen : 

dat de bestuurders van de Hollandsehe IJze
ren Spoorweg :i\faatschappij op grond, dat in 
de locomotief-remise en de electrische centrale 
van die Maatschappij te Almelo te zarnen meer 
dan 9 personcn van 17 jaar en ouder arbeidden, 
verplicht zijn te zorgen, dat en zclfs dat in elkc 
van hare fabrieken en werkplaatsen, waar een 
of meer personen in of voor ha.re onderneming 
werkzaam zijn, een arbeidslijst is opgehangen 
en dat dus, waar gebleken is, dat zij die .ver
plichting ten opzichtc van de loco111otief-rc1nisc 

r met ·werkplaats en de electrische centrale te 
i Almelo niet zijn nagekomen, deze feiten te 
' hunnen opzichte strafbaar zijn, en zulks 

niettegenstaande tevens is beslist : 
a:, dat de locomotief-remise met wcrkplaats 

eenerzijds en de electrische centrale anderzijcls, 
beide op het emplacement te Al_melo gcvestigcl, 
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· moeten worden besohouwd als twee afzonder- hebben, als hij fabrieken of ,verkplaatsen dreef. 
lijke werkplaatsen; Zulks blijkt uit art. 3 der Ongevallenwet 1901, 

b. dat in de looomotief-remise met werk- hetwelk de uitdrukking ,,oriderneming" bezigt 
plaats 6;- in de electrische· centrale met werk- in een ruimeren •zin clan ,,bedrijf";: zoodat bij 
plaats 3.personen arbeid verriohtten en 1 per- veelheid van bedrijven de onderneniing··de 
soon in de locomotief-remise met werkplaats verschillende bedrijven omvat. · Op de, Onge
en in de electrische centrale met werkplaats vallenwet mag ook hier, naar het-de Arbeidswet 
beide." 1911 geldt, een beroep worden gedaan; omdat 

De vraag, welke hier wordt opgeworpen, is, in laatstgenoemde wet de woordenkeu_s,. opzet
of art. 13 1 • lid der Arbeidswet 1911 ook geldt telijk met die van eerstgenoemde in overeen
voor eene fabriek of werkplaats, waarin minder stemming is gebracht door overal het woord 
clan 10 onbeschermde, personen· -arbeid verrich-

1

1 ,, bedrijf" der vroegere lezing te vervari.gen door 
ten, wanneer zij bchoort tot eene onderneming, ,,onderneming". (Verg. de Mem. van Toe!. 
welkc ~eer fabrieken of werkplaatsen drijft en i ad art. I, bi. 9.) : 
waarin of waarvoor in het geheel 10 of meer_, Toegegeven kan worden, dat het bij de hier 
onbcschermde personen, of we! ook beschermde i verdedigde opvatting juister zou zijn geweest, 
personen ·arbeid verrichten. , wanneer onder a. en b:· ·van art. 13 1 • lid aan 

xien zou geneigd zijn clezc vraag dadelijk ; het hoofd der onderneming de verplichting 
toestemmend te beantwoorden, omdat in den i was opgelegd om de arbeidslijst en het arbeids
aanhef van het genoemde wetsvoorschrift het register aan te ·houden in elke fabriek of werk
geval wordt omschreven als dat, waarin door de plaats, en niet in zijne fabriek of werkplaats, 
bedoelde personen in of voor eene onderneming zooals de voorschriften · luiden, waardoor de 
arbeid wordt · verricht in fabrieken of werk- schijn wordt gewekt, of bij veelheid van fa
plaatsen. Het hier gebezigde meervoud wekt briekerr of werkplaatsen eener onderneming, 
den ·indruk, dat het voorschrift juist is gegeven alleen rckening ware te houden met de perso
voor. het geval dat meer fabrieken of 'werk- ! nen, werkzaam in de· afzonderlijke werk
plaatsen tot ee_ne onclerneming behooren en dat : plaatsen of fabrieken. De gebezigde nitdruk
dan rekening moet wordcn gehonden met het i king is echter zeer goed te verklaren nit de 
totaal der in die fabrieken of werkplaatsen : omstandigheid, dat den wetgever hier slechts 
arbeirlende personen. Deze indrnk zou echter ' het gewone geval voor oogen· stond, dat de 
onjuist zijn : in de Arbeidswet is : ,,arbeid in onderneming Rlechts in eene fabriek of werk
fabrieken of werkplaatsen" een telkens weder- ! plaats wordt uitgeoefend. En i.n het tegen
keerend begrip, dat staat tegenover arbeid in overgestelde geval is clan natuurlijk· aan het 
het algemeen, ook de werkzaamheden buiten voorschrift niet voldaan doo·r de lijst of het 
fabrieken of werkplaatsen omva.ttende. Het register slechts in eene der·fabrieken of werk
met het tegenwoordige art. 13 overeenkomende plaatsen aan te houden, doch behoort zulks in 
art. 11 der Arbeidswet in haar oorspronkelijken elke daarvan te geschieden, met dien verstande 
vorm had clan ook dit ;neervoud even goed, dat krachtens het 2• en het ll e lid van art. 13, 
ofschoon. deze bepaling ongetwijfeld ook het elke -Jijst en elk register slechts betrekking 
geval hetrof, dat ·c1e arbeid· in slechts eene behoeven te hebben op cle personen in elke 

·fabriek of werkplaats - immers slechts door afzonderlijke fabriek of werkplaats·werkzaam. 
een beschermde persoon - werd verricht. . De hier verdedigde opvatting strookt ook 

i\fag dit· argument derhalve niet gelden, toch : -het best met het doe!, dat met het voorschrijven 
meen ik, dat de bij het cassatiemiddel bestreden , der lijsten en registers werd beoogd, nl. bekend· 
opvatting de juiste is. Im1ners art. 13 verbindt I tc worden met de arbeidstijden, in meer 
de verplichting tot het aanhouden van eene belangrijke onclernemingen geldend. · Wei kun
arbeidslijst en van een arbeidsregister aan de nen clan soms ook minder helangrijke onder
omstandigheid, dat in of voor de onderneming : nemingen orider d!3 reg~li,ng vallen, wanneer zij 
door personen in het becloelcl aantal of van de ' nl. in meerclere zeer kleine werkplaatsen worden 
bedoelcle soort arbeid wordt verricht, onver- , · uitgeoefcncl; doch· dit zaJ: slechts zelden voor
schillig of dit geschiedt in een of in meer fa- komen : • eene ·onderneming -m:et nieer werk

. brieken of werkplaatsen. En de onderneming · plaatsen is gewoori.lijk een belangrijke. Veel 
is niet - gelijk bij • pleidooi is betoogd - het eerder zal het - afa in het onderwerpelijke 

. bedrijf in een bepaalde fabriek of werkplaats geval - voorkomen, dat eeri·belangrijke onder
uitgeoefend, zooclat dezelfde persoon of het- neming, waarin of waarvoor veel -meer clan 
zelfde lichaam evenveel ondernemingen- _-zou 9 personen arbeid verrichteri, in een aantal 
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werkplaatsen wordt uitgeoefend, in alle of in 
·sommige echter·door minder clan 10 pcrsonen, 
•en eene ~.oodanige onderneming zou; in strijd 
met .de. bedoeling, bij de bestreden opvatting 
buiteµ, de ,regeling van art. 13 vallen. 

Ik acht_ derhalve de in het bestreden vonnis 
.gehulcligde opvatting juist en concludeer tot 
verwerping. _van het ·beroep. 

De Hoog~ \taacl, enz. ; 

Gehoord het vcrslag van den RaadRheer 
.Jhr,, Feith ; 

Gelet:op hct.•middcl vaµ.cassatie, h::imens de 
Tequiranten voorgest,elcl bij pleidooi :. (zie 
concl, adv.-gen.); 

0., wat h.et beroep in cassa tic betrcft tegen 
het vonnis van 16 )faart 1915, dat noch bij de 
•.a.anteekcning .daarvan noch later door of 
vanwege de requirantcn eenige gronden voor 
dat beroep zijn aangevoerd en dat er ook geene 
·zijn gevonden, wear9m !:et. bcklaag:le vonnis 
.ambtshalve zoude behooren te worden ver
ni3tigd: 

0., .wat het beroep. in cassatie tegen het 
-vonnis van 18 i\fei 1915 betreft, dat daarbij van 
bet aan de requiranten bij de in inleidende dag
-vaarding ten lastc gelegde bewezen is verklaard, 
dat zij op 22 Juli 1913 als bestuurders der 
Naaml. Venn. H. IJ. S. M., iminers als leden 
van de Directie van die Maatschappij niet 
liebben. gezorgd, dat in de locomotief-remise 
met werkplaats en in de electrische centrale 
met werkplaats der H. IJ. S. M. voornoemd 
gelegen op het emplacement Almelo (voor
malige gemeente Atnbt-Almelo) een gedag
teekende en door hen onderteekende arbeids
Ejst, voldoende a,;:-n de wettelijke voorschriften 
was opgehangcn, zooclanig clat daarvan gemak
kelijk kon worclen kennis genomen, en evenmin 
hebben gezorgd, dat in genoemde plaatsen aan
wezig was -een arbeidsregister, voldoende aan 
de wettelijke vereischten, zijnde in boven
vermelde. locomotief-remise met werkplaats 
en ·· electrische. centrale met werkplaats op 
het bovenvermelde datum voor genoemde 
onclerneming, cle · H. IJ. S .. M. arbeid verricht 
door een tiental met name in het -vonnis ver
~elde personen, alle o.nder clan 17 jaar, welke 
arbeid -vervolgens ten aanzien van ieder dier 
1>ersonen ih het ·V<mnis is vermeld, - zijnde 
genoemde locomotief-remise met werkplaats 
een besloten ruimte, waar voor de onderneming 
µer H. I,J. S.-:i\L placht gewerkt te worden, aan 
het herstellen van voorwerpen · eli wordende 
in genoemde electrische centrale vo01· de 
H.-;IJ._S. M. electrische stroom opgewekt, ,_. 

dat de Rechtbank, na aan de hand cler bijge
brachte bewijsmiddelen te hebben vastgesteld 
dat van de genoemde personen zes arbeid ver- · 
richtten in de locomotief-remise met werk
plaats, drie in, de ·electrische centrale met werk
plaats en een in de locomotief-remise met werk
plaats en in de electrischc centrale met werk
plaats beide, · en na te hebben overwogen dat 
voormelde locomotief-remise met werkplaats 
eenerzijds en voormelde electrische centrale 
met werkplaats anderzijds als twee afzonder
lijke werkplaatsen zijn te beschouwen, - aan
gaande de strafbaarheid der in voege als voor- ' 
meld bewezcn verklaarde feiten overwoog : 

.clat de bepalingen van art; 131•, 2• en 11• lid 
der Arbeidswet, blijkens hare bewoordingen en 
onclerlingen samenhang, aldus moeten worden 
opgevat, clat, wanneer in of voor eene onder
neming, in haar geheelen omvang -besehouwd, 
meer clan negen mannelijke personen van 
17 j aren of oucler, in fabrieken of werkplaatsen 
arbeid verrichten, de bestuurder. of het hoof cl 
van zoodanige onderneming moet zorgen dat 
in elke zijner fabrieken en werkplaatsen, waar 
een of meer personen in· of voor de onderneming 
werkzaam zijn, een arbeidslijst is opgehangen 
en een arb.eidsregister aanwezig is, welke 
arbeidslijst en arbeidsregister clan betrekking 
moet hebben op allc personen, in of voor cle 
onderneining werkzaam in de fabriek of werk
plaats; waar de lijst moet warden en blijven 
opgehangen of het register· aanwezig moet 
zijn; 

clat derhalve cle beide requiranten, waar is 
komen vast'te staan; dat alleen reeds in de bij 
dagvaarding genoemde werkplaatsen der H. _IJ. 
S. M. in of voor hare onderneming arbeid wordt 
verricht door meer clan negen mannelijke 
personen van 17 jaar of ouder, als bestuurclers 
clier Maatschappij verplicht waren te zorgen, 
dat in de voormelde werkplaatsen, in elk 
waarvan een of meer personen in cif voor hare 
onclerneming werkzaam waren, een arbeidslijst 
was opgehangen en een arbeidsregister aanwezig 
was, beide voldoende aan de voorschriften der 
Arbeidswet ; 

dat die feiten vervolgens zijn gequalificeerd 
en de requiranten deswege tot straf zijn. ver
oordeeld, gelijk aan het hoofd· van dit arrest 
is gemeld ; · 

0., dat tot ondersteuning van het middel 
van cassatie is 'betoogd : 

1 °. dat· oµder de uitdrukking ,.onderneming" 
in.art. 13 I• lid der Arbeidswet 1911 niet mag 
worden verstaan de door het hoofd of den 
bestuurder gedreven zaak in haar geheelen 
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·onivang, doeh alieen het in_ elke fabriek of 
werkplaats afzo~1derlijk nitgeoefend bedrijf ; 

dat mitsdien, waar ten deze· gebleken ·is dat 
in de meergenoemde loeomotief-remise met 
werkpl~ats en eleetrisehe eentrale met werk
plaats geheel versehillende bedrijven, hoewel 
beide voor de H. I.J. S. i\L werden uitgeoefend, 
de Rechtbank,. in stede van te beslisrnn dat 
in die werplaatsen- voor eene onderneming 
arbeid werd verrieht, had moeten uitmaken 
dat zulks voor twee ondernemingen, beide door 
de H: IJ. S. :M:. gedreven, geschiedde ; 

2°. dat de in . voormeld art. 13 1 e lid ge
noemde verpliehtingen sleehts clan op het hoofd 
of den bestuurder der onderneming rusten, 
indien in een en dezelfde jabriek of werkplaats 
in of :voor. die onderneming door meer clan 
n_egen mannelijke personen van 17 jaar of ouder 
arbeid wordt verrieht ; 

0. met betrekking tot eerstgemeld betoog : 
_dat de. door requiranten · aan · het woord 

,,onderneming" gehechte beteekenis geen·steun 
vindt in de wet en derhalve overeenkomstig 
het spraakgebruik moet worden aangenomen, 
dat eene onclerneming meer bedrijven kan 
omvatten, dit wil zeggen daarin ter bereiking 
van . haar doel meerdere soorten van arbeid 
knnnen worden verrieht; 

dat dit te meer klemt, daar ook de Onge
vallenwet 1901 - met- welker woordenkeus 
de Arbeidswet bij hare herziening in Hlll in 
overeenstemming is gebracht, door waar het 
woord ,,bedrijf" in den zin van ,,onderneming" 
in de Wet van 1889 vo·orkwam, dien term door 
,,onderneming". te vervangen - blijkens het 
in _art. 3 diet wet bepaalde aanneemt, dat in 
een onderneming meer bedrijven kunnen 
worden uitgeoefend en aan eerstbedoelde 
uitdrukking in dit opzicht alzoo .eene ruimere 
b.eteekenis .toekomt clan aan laatstgemelde ; 

dat de Reehtb.ank, als bewezen aannemende 
dat zoowel in .de bij dagvaarcling b.edoe.lde 
loeomotief-remise met werkplaats (voor het 

. herstellen .van voorwerpen) als in de daar ge
noemde clectrische centrale ( door het opwekken 
van stroom ten behoeve van het door de 
H. I.J. S. :M:. bij hare onderneming beoogde 
doel, namelijk het vervoer van personen· en 
goederen), werd gearbeid, hiernit clan. ook 
tereelit heeft afgeleid, dat in die werkplaatsen 
voor eene en niet voor twee ondernemingen 
arbeid werd verricht ; 

en ten aanzien der tweede stelling : 
0., dat meergemeld art. 13 1 e lid de in die 

alinea onder a. en b. genoemde verplichtingen 
oplegt aan alle hoofden en bestuurders van 

ondernemingen, waarin of waarvoor in fabrie· 
ken of werkplaatsen door meer . clan negen 
mannelijke personen van 17 jaar of ouder 
arbeid wordt verricht, zonder te onderscheiden 
of voormeld aantal personen in de verschillende 
fabrieken en werkplaatsen, waarin in of voor 
die onderneming wordt gea1,beid, gezamenlijk 
clan wel afzonderlijk werkzaam is ; · 

dat het artikel alzoo mede toepassing vindt, 
in geval in eene of elk dier fabrieken of werk
plaatsen minder clan tien, doch in alle te zamen 
tien of meer mannelijke personen van 17 jaar 
of ouder · in of voor: de onderneming arbeid- . 
verriehten ; · 

0., dat derhalve beicle grieven ongegrond 
zijn en het middel clus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep tegen de beicle von
nissen. 

23 November 1915. :MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsehe Zaken aan cle Gede
pnteerde Staten, betreffende bestekkeri en 
teekeningen betreffende schoolbouw. 

Bij dezerzijclscho ciroulaire aan de Commis
sarissen des IGmings van 24 Februari 1881, 
nr. 669/1, afd. 0., is o. a. voorgeschreven, dat 
de gumeentebesturen van . elke der door den 
districts-schoolopziener goedgekeurde bestek
ken en teekeningen betreffende bouw en ver
bouw van openbare lagere scholen en onder
wijzerswoning-eu twee exemplaren moeten in
zenden aau mijn departement, en bij circulaire 
aan de colleges van Gedeputeerde Staten van 
27 Februari 1908, n°. 1367-/1, afdeeling L. 0., 
clat inzending van clrie exemplareu behoort te 
geschieden ingeval in de kosten .van den bouw 
of verbouw overeenkomstig artikel 53 cler wet 
op het lager onderwijs, buitengewoon subsidie 
wordt verleend. 

Ih heh de eer uw College·te.verzoeken, aan 
de besturen der gemeente in Uwe provincie 
rriede te deelen, dat voortaan kan word en 
volstaan met inzending van een exemplaar in 
het hierboven in de eerste plaats bedoelde ge
val en van twee exemplaren in het in de tweecle 
plaats bedoelde geval. 
De Min. v. Staat, Min. v. BinnenlandscheZllken. 

Voor den :Minister, 
De Secretaris-Gene,·aa/, J. B. KAN. 

25 November 1915. BESLUIT, houdencle ver
bod van uitvoer van haring in elken -vorm. 
s. 4'll.· 

WIJ' WILHELMINA, 1rnz. 
Overwegende, dat het in het belang van 



589 25 N O YE M B E R.. -1915 

den Staat hoodig is, deii uitvoer van haring I een rapport van den gemeente-geneesh!ler aldaar 
in elken vorm te verbiedcn; 

1 
niet zoozeer ziekenhuisbehandeling als wel ver

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats- j pleging noodig had; 
blad_ no. 344); dat, daar hij geen middelen bezat om van 

·Op de· voordracht van Onze Ministers van J te !even, terwijl · de krachten hem ontbraken 
Oorlog, van Financiiin en van Landbouw, om in zijn onderhoud te voorzien. hem van
Nijv'erheid en Handel van 22 November 1915, wege de gemeente Zwolle voorloopig onder
Kabinet, Litt. X153 ; dak in bet gemeentelijk passantenhuis werd 
,~~n Raad van State gehoord (advies van verleend; 

23 ·November 1915, n°. 13); dat B. en· W. van Zwolle niet bereid zijn 
Gezien het nadet rapport van Onze voor- ··de kosten der verpleging voor rekening h unner 

noemde Ministers van 24 Novemb,:,r 1915, gemeente te. nemen, daar zich h.i. hier zou 
l(abinet, Litt. D 155 ; voordoen bet geval voorzien _in art. 40 der 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: armenwet, omdat op de komst van MAKIENJE 
Eeniy artikel. naar Zwolle door H. en W. van Ermelo in-

De uitvoer van haring in elken vorm, is vloed zou zijn uitgeoefend ; 
verboden van den <lag der afkondiging van dat B. en W. vein Ermelo tlaartegen aan-
dit. Besluit. voeren, dat ·-indien M.aiffENJE niet ziek· was 

'\IVij beho'uden Ons voor"dit verbod tijdelijk ·:geweest, zij ·!hem niet zouden hebben on'cler
op te heffen of iu bijzondere gevallen daarvan steund, maar · hem als landlooper ter beschik
ontheffing te doen verleenen. king der Justitie zouden hebbengesteld; dat, 

Onzc :Ministers van Oorlog, van Fiuancien toen zij dan ·ook op 18 Mei 1915, het bericht 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ontvingen van den geneesheer te Zwolle, dat 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met MAKIENJE bersteld was en bet ziekenhuis 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten November 1915. 
· WILHELMINA. 

De 1vlinister van Oorloy, BosBOOM. 
De .lYiinister vun Financien, TREUB. 

De JJiin. van Landboiiw, Nijverheid en Handel, 
POSTIIUJIIA. 

( Uityey. 26 Nov. 1915.) 

25 November. 1915. BESLUIT, houdende be
slissing dat art. 40 armenwet geen toepas
sing kan erlangen, wanneer het verblijf 
van een armlastige in eene gemeente · liet 

· gevolg is van diens verpleging aldaar in 
een ziekenhuis voor rekening eener andere 
gemeente. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat de· zwerveliilg JAN MA

KIENJE, geboren 18 Dec. 1835 te Huizeri, op 
· 8 Nov. 1914 op advies van den gemeente-ge

nresheer te Ermelo voor rekening van die 
g~meente werd opgenomen in eene slaapstede, 
d~ar hij ziek en armlastig was ; 

'dat bij bij bet erger worden zijner ziekte op 
2~ Dec. 1914 ter verpleging · voor rekening. 
der gemeente Ermelo werd overgebracbt naar 
het Sophiaziekenhuis te Zwolle, waaruit hij 
half Mei 1914 is ontslagen,- omdat hij blijkens 

zoude kunnen verlaten, zij den gerieesheer on
middellijk verzocht bebben ·hem te ontslaan, 
aangezien de reden, waarom zij hem onder
steuning verleenden, nl. zijne ziekte, had op
geho11den te liestaan ; dat van eene voortzetting 
der cindersteunii;-g als bedoeld in de laatste 
zinsnede van art. 30 der arm en wet alzoo geen 
sprake kan zijn ; 

0., dat orn'trent de toepasselijkheid van art. 
30 der arm~nwet in- verband met art. 76 dier 
wet door Ons geene beslissing kan worden ge
n omen; 

dat, nu het· gemeentebestuur van Ermelo 
niet, ten einde zich aan den cindei-steunings-· 
plicht te onttrekkeri den armlastige M.aKIENJE 
naar Zwolle :heeft doen ·gaan, maar hem beeft 
oridersteund door plaatsing voor rekening der· 
gemeente Ermelo in- een · ziekenhuis te Zwolle, 
zich bier geen geval voordoet, dat tot toe·
passing van art. 40 der armenwet aanleiding 
zou kunnen geven en mitsdien eene beslissing 
als bedoeld in dat artikel in deze door Ons 
niet kan worden genomen; 

Gezien de, armenwet; 
Hebben ·goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat een geval als bedoeld ju 

art. 40 der armenwet, zich hier niet voordoet 
en dat artikel mitsdien geene toepassing kan 
erlangen. 

(Gem.-stem). 
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25 November 1915. : BEsLur:r·, houdende beslis- lid 8, van het Militiebesluit, aan JAN BRAN
sing dat de Militiewet niet toelaat, wanneer 
geen onderlir:ge overeenkomst. ingevolge 
art. 30, lid 3 der wet is aangegaan, don 
uitslag der loting, bedoelcl-bij art. 30, lid 2 
der w<1t, op verzoek-van belanghebbenden 
te wijzigen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

DENBURG, wien hot hoogste nummer was ten 
dee! gevallen, vrijst!)lling is verleend: ·dat· de 
appellanten aan hun College .hebben::verz9eht. 
de uitspraak van den Militieraad in dier voege 
to wijzigen, dat niet JAN, maar .l!~RANCIScus
HENDRIKUS zal worden vrijgesteld ;- 'dat de 
Militiewet de inwilliging van dit verzoek niet 
toelaat en dat, nu geene overeenkomst is aan
gegaan, de Militieraad terecht' hem ,vi_en bij 
loting het hoogste nummer ten dee! vie!, van 

. F. H. en J. BRANDENBURG te Rotterdam tegen 
de beslissing van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 6 September 1915, G-. S. n°. 79, waarbij, 
met ongegrondverklaring van het daartegen in
gebracht bezwaar. de uitspraak van den Mili
tieraad in;het.2e district van Zuid-Holland van 
15 Juli 1915, waarbij van de tweelingbroeders 
F. H. en J. BRANDENBURG aan JAN vrijstelling 
werd verleend, wegens aanwezigheid van een 
in hetzelfde jaar geboren broeder, is gehand
haafd; 

· den dienst heeft vrijgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 3 No
vember 1915, n°. 390; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
11 November 1915, n°. 8539, Afd. B. B.; 

Overwegende: dat nadat de tweelingbroeders 
FR.A.NC[SCUS RENDRIKUS en JAN BRANDEN
BURG bij Ged. Staten qezwaren hadden inge
bracht tegen de uitspraak van den militieraad 
in het 2e district van Zuid-Rolland van 15 Juli 
1915 waarbij aan J. BRANDENBURG vrijstelling 
werd verleend wegens aanwezigheid van een 
in hetzelfde jaar geboren broeder, ·Ged. Staten 
bij besluit van 6 September 1915, G. S. n°. 79, 
met ongegrondverklaring van de ingebrachte 
bezwaren, de uitspraak van den Militieraad 
hebbe~ gehand~aafd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat in de vergadering van den Militieraad van 
15' Juli 1915 aanwezig was een getuigschrift 
van den Burgemeester van Rotterdam van · 
6 Juli 1915, opgemaakt ingevolge art. 30 der 
M.ilitiewet en art. 30 van bet Militiebesluit 
(Staatsblad n°. 145 van 1912), waaruit bleek, 
dat FRANClSCUS HENDRIKUS en JAN BRAN
DENBURG zijn tweelingbi;-oeders; dat de Mili-

. tieraad daarop, vermits van geene onderlinge 
ov·ereenkomst bleek, als bedoeld bij art. 30, 
lid 3, in .verband met art, 29, 2e lid, der Mi
litiewet, is _overgegaan tot de loting bedoeld 
bij art. 30, lid 2, der wet, in verband met 
art. 57 van het Militiebesluit (Sfaafsblnd no. 
145 van -1912), bij well~e loting voor FRANC Is

ous n•. 1 en voor JAN BRANDENBURG no. 2 
getrokken werd, waarna, ingevolge art. 57, 

dat van het besluit van Ged. Staten, F. H. 
en J. BRANDENBURG .bij Ons in beroep Z\ill 
gekomen, daarbij aa·nvoerende, dat de eerstge
noemde eenige dagen na de keuring eene ver
klaring heeft ingediend bij bet Bureau voor 
Militaire Zaken te Rotterdam, aantoonend dat 
zij tweelingbroeder:S zijn, op grond waarvan de · 
eerstgenoemde vrijstelling wegens broederdienst 
heeft gevraagd; dat hem bij de inlevering van 
deze verklaring door.den betrokken beambte 
van gemeld bureau werd medegedeeld, dat hem 
nacler bericht zou w01·den gezonden, welk nader 
bericht echter niet bij hem is ingekomen; dat 
nu echter de in do tweode plaats genoemde 
ondcr dagteekening rnn 15 Juli 1915 van ge
noemd Bureau bericht heeft ontvangen, ctat 
bij en niet de eerstgenoemde wegens broeder
dienst is vrijgesteld ;-dat aan dezen laatste bij 
navraag aan genoemd Bureau werd medege
deeld, dat bii in persoon had behooren te ver-· 

, schijnen ter zitting van den Militieraad, te 
Rotterdam gehouden, welke zitting door aan
plakking werd bekend gemaakt, welke aan
plakking hem ongelukkiger wijze is ontgaan, 
hetgeen grootendeels te wijten is aan het feit, 
dat hem door het Bureau nader bericht wa& 
toegezegd, waarop hij uit den aard der zaak 
heeft gewaoht; dat beiden zioh geweud hebben 
tot Ged. Staten van Zuid-Holland met verzoek 
alsn_og, met vernietiging van het hesluit van 
den Militieraad te Rotterdam. te willen bepa-
len, dat niet JAN, doch FRANCiscus-HENDRIxus wegens broederdienst zal worden vrijge
steld, op welk verzoek den 6 Sept. 1915, G. S. 
no. 79, afwijzend is beschikt; dat nu als ge
volg van een en antler· de in de eerste. plaats 
genoemde zich den pas, ziet afgesneden om -
in overeenstemming met zijn wensoh - bij de 
nationale militie te worden ingelijfd; 

Overwegende, dat de gronden, waarop de 
-beslissing van Geel. Staten, waartegen het be
roep is gericht, rust, juist· zijn en deze tot de 
Onze makende ; 

Gezien de Militiewet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

. belast, enz.- (W. v. D. B. A.) 

26 ·Novenil{er 1915. BESLUI'.l', tot nadere ver
. . le_nging van de schorsingen, welke inzake 
: : ''. de · c_l()ct~iciteitsvoorziening in · N oord
. . ·:brabant zijn geschied bij de Koninklijke 

b~sluiten van 29 December 1914 (Staats
blad n°. · 618), 22 Januari 1915 (Staatsblad 
no. 24), 9 Februari 1915 (Staatsblad n°. 75) 
en 15 Maart 1915 (Staatsblad n°. 152). 
s. 482. 

Ge.•cho,·,t tot 28 Dece-mbe,· 1915. 

27 November 1915. BESLUI'.l', houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), 
laatstelijk gewijzigd bij die van 15 Juli 
1912 (Staatsblad n°. 240) en de wet van 
5. December 1881 (Staatsblad n°. 185). 
s. 483. 

29 November 1915. BESLUI'.l', tot plaatsing in 
hct Staatsblad van den tekst van het Bin
nenvisscherijreglement (Koninklijk besluit 
van 15 April 1911, Staatsblad n°. 119), zoo 
als dat laatstelijk is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 11 November 1915 (Staats
blad n°. 465). S. 484. 

-WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 26 No
vember 1915, n°. 7501, afdeeling Nijverheid; 

Gezien het bepaalde cinder b van het Konink
lijk besluit van den llden November 1915 
(Staatsblad n°. 465), tot nadere wijziging van 
bet •Binnenvisscherijreglement ; 

Hebben· goedgevonden en verstaan: 
_te bepalen, dat de tekst van het Binnen

visscherijreglement, zooals dit is gewijzigd bij 
Koninklijke besluiten van 17 October 1911 
(Staatsblad n°. 318), 16 December 1911 (Staats
blad n°. 360), 28 Maart 1912 (Staatsblad no. 114), 
25 April 1913 (Staatsblad n°. 138), 28 Mei 1913 
(Staatsblad n°. 193), 22 Juli 1914 (Staatsblad 
n°. 327), 16 Juni 1915 (Staatsblad n°_- 254), 24 
Juni 1915 (Staatsblad n°. 287) en·ll November 
1915 (Staatsblad n°. 465), als bijlage van dit be
sluit in bet Staatsblad zal worden opgenomen. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be-

I sluit, hetwelk in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhagei·den 29sten November 1915 . 
WILHELMINA. 

De 1lfin. van_ Landbouw, Nijverheid en Handel,. 
POS'.l'HU3IA. 

( Uitgeg. 'I Dec. 1915.) 

KoNINKLIJK BESLUI'.l' van den 15den April 1911 
(Staatsb\ad n°. 119), tot va;;tstelling van e~n 
Reglement voor de binnenvisscherij, zooals dit 
is gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 
den l 7den October 1911 (Sta_atsblad-no. 318), 
van den l6den December 19U- (Staatsblad 
n°. 360), · van den . 28sten 1lfaart 1912 
(Staatsblad n°. 114), van den ·25sten April 
1913 (Staatsb!a.d n°. 138), van den 28sten 
Mei 1913 (Staatsblad n°. 193), -van· den 
~2sten Juli 1914,-(Staatsblad n°. 327), van 
den· l6den J1mi 1915 (Staatsblad n°. 254), 
van den 24sten J1tni 1915· (Staatsblad 
n°. 287) en van den llden November 1915-
(Staatsblad n°. 465). 

REGLEMENT VOOR DE BINNEN
VISSCHERIJ. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. I. Voor de toepassing van dit regle
ment w'ordt verstaan onder Onze· 1,Iinister, 
Onze Minister met de uitvoering van <le Vis
scherijwet belast. 

II. Voor de toepassing van dit reglement
wordt beschouwd als: 

l. visschen, het te water brengen, hebben, 
liohten of ophalen van . vischnetten, 'korven of 
andere vischtuigen, alsmede het bezigen van 
eenig middel om visch te vangen of te dooden ;. 

2 .. visschersvaartuig, ieder vaartuig, dat bij 
het visschen gebezigd wordt of gewoonlijk daar
voor wordt gebruikt ; 

3. nacht; de tijd tusschen een uur na zons
ondergang en een uur v·oor zonsopgang ; 

4. hoepelwijdte, de middellijn of de hoogte
binnenwerks van den hoepel ; 

5_. maaswijdte, de lengte van de zonder bijc 
zondere krachtsinspanning gestrekte maas 
tusschen haar eindknoopen, nat gemeten. 

Bij meerwandige netten heeft de bepaling 
der maaswijdte betrekking op de boezem
mazen; 

6. rivieren, alle niet door sluizen of duiker
sluizen afgesloten stroomende wateren, zoo
mede de daarmede in open gemeenscha p staande 
vertakkingen en armen. 

Tot de rivieren worden geacht niet te behoo-

.i 
I 
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ren de claarmede i;1 open gemeensc~ap st_aancle 
inhammen, kreken, spranken en killen. 

W aar in dit reglement sprake is van den 
Rijn, zijn vertakkingen en uitmondingen, 
worclen da,artoe niet gerekencl te behooren de 
beneclen afdammingen gelegen afgeclamcle 
rivierarmen, wanneer de afdamm'.ingen geen 
voor -den doortocht van visch geschikte ope
ning hebben en niet overstroomd zijn; 

7. Z1r,idhollandsche benedenrivieren, alle ri
vieren, welke water a±voeren van den Rijn en 
de Maas, beneden de ·volgende grenzen : 

in de Lek: 
de lijn, gaande · van den toren der Neder

landsch Hervormde kerk te Krimpen aan de 
Lek naar het .Noordelijk uiteinde van den 
"Veerweg aan den Elshout; 

in· de · .Jlf erwede : 
cte lijn, gaahcle van het licht op den Ooste

lijken h.avendam van de cloorvaarthaven te 
Werkendam over het licbt op het scheictings
punt van Nieuwe j\forwede en Merwede naar 
den N oordelijken oever van de l\,Ierwede ; 

in de Bergsche .Maas: 
de grens tusschen de gemeenten · l\fade en 

Drinunelen en Raamsdonk ; 
8. aal/uik, iedere fuik met een maaswijdte 

van ten hoogste 36 m.M. en een hoepelwijdte 
van ten hoogste llO c.iYI. ; 

9, aalzak, mede de sluis- of henfuik, de 
molenzak, de tjoel en het aalraamnet; 

10. aalzegen, i_edere zegen met een lengte 
van ten hoogste 40 J\L en een maaswijclte van 
ten hoogste 28 m.M. ; 

ll. fint- of lwutingdrij/net, iecler drijfnet, 
w<1,arvan de maaswijdte minder clan 12 c.J\L, 
<loch meer clan 35 m.M. bedraagt ; 

Ilbis. fint- of lwutingzegen; iedcre zegen, die 
gebruikt wordt op de •wijze als onder no .. 21 
voor. de zalm - of elftzegen is omschreve:U en 
een maaswijdte heeft van ten minste 45 m.J\I., 
<loch kleincr clan 65 m.M. ; 

12. gebbe, mede de ·oever-, hos-, steek- of 
slaghaam; 

13. schutu;anl~ ieder net, ,vaarmede bij -ebb.e 
geheel bf gedeeltelijk clroog vallende platen of 
oevers geheel of gedeeltelijk worden afgezet ; 

14. spieringdrijfnet, ieder een- of rileerwandig 
driji'net, waarvan de maaswijdte ten hoogste 
35 m.M. bedraagt ; 

15. spiering- of alverzegen, iedere zegen· 
_!anger clan 40 J\L, met een· maaswijdie kleiner 
dan 40 m.M.; 

16. staand spier·ingnet, ieder een- of meer
wandig staand net, waarvan de maaswijdte 
ten hoogste 35 m.lVI. bedraagt ; 

i. 7. steurdrijfnet, · iecler drijfnet, waarvan de 
maaswijdte meer clan 25 c.J1'I. bedraagt ;. 

l 7bis. vischfitik, iedere andere fuik clan de 
aalfuik en de·zalm- of eftfuik; 

18. vischzegen, iedere andere zegen, dai1 de 
zalm- of elftzegen, de ·fint- of houtingz~gen; de 

! spiering- of alverzegen en de aalzegen:;' 
! 19. zabn- of' el/tdrij/riet, ieder drijfn:et; waar-

van de maaswijdte meer clan 12 , c.M., '<loch 
minder clan 25 c.M. bedraagt. Stukken drijf
net,. die tegelijk te water of in een vaartuig, of 

I gedeeltel~jk te _water en gedeeltelijk in een vaar
tuig · zijn, 'warden als een drijfnet beschouwd ; 

20. zalrn- of el/t/uik, iedere fuik met een hoe
pelwijdte voor den grootsten hoepel van meer 
dan 1,25 iVI. en die _gebruikt wordt, staande 
aan cen steek of aan een andere uit schuttingen 
of vastgezette· netten bestaand!l geleiding ; 

21. zalrn- of elftzegen : 
a. iedere zegen, met een maaswijdte van ten 

minste 65 m.M., die met een spil' ingehaald en 
aan een of meer vaste ophaalplaatsen opgehaald 
wordt, of bij bet uitbrengen, afdrijven of in
halen waarvan gebruik wordt gemaakt van 
stoomkracht of van paarden ; 

b. iedere zegen, die !anger is dan 100 M. ~n 
wordt gebruikt op den Rijn ·of op een ·zijner 
vertakl,ingen of uitmondingen gedurende den 
voor de zalmzegen gesloten tijd ; 

c. iedere zegen, met een maaswijdte van ten 
minste 65 m.lVI., die na te zijn opgehaa!d, weder 
in dezelfde zegendreef of zegenworp wordt uit
geworpen, of met· een of meer andere zegens ' 
om beurten in dezelfde zegendreef of zegen
worp in dier voege wordt gebezigd, dat bet in
halen vari de eene door het uitwerpen van de 
andere gevolgd wordt. 

Stukken zegen, die tegelijk te water 'of in een 
vaartuig, of gedeeltelijk te water en gedeeltelijk 
in een vaartuig zijn, warden als een zegen be-· 
schouwd. . 

III. Waar in dit reglement een tijdvak worclt 
aangeduid met de woorden : ,, van ....... . 
tot .......... " worden de beide genoe~de 
datums bij dat tijdvak inbegrepen. · · 

§ 2. Van de verboden stoffen, vischtuigen en 
vischwijzen. 

2. Het is verboden te visschen met ge
bruikmaking v3:n kokkelboonen;. ongebluschte 
kalk, dynamietpatronen, of andere vergiftige, 
bedwelmende of ontplofbare stoffen._ 

3. Het is verboden te visschen met: 
a. den karperbeugel, het "beugelnet, het 

hoepnet. den handkuil, het schepnet en alle 
andere daarmede overeenkomende of cip over-
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eenkomstige wij~e gebezigde vischtuigen, hde 
ook genaamd, met uitzondering van de gebbe; 
het gebr~1ik van het .schepnet is toege.laten om 
gevangen visch op te scheppen, over te zetten 
of te v_e~voere:n ; 

b,. de stolp~and ; 
c. den stril, ; . ' . 
d. "d(ln )la.rp()e,n, d_en elger, de aalschaar, den 

zeeltk)auw, de snoekdreg, zoomede. alle andere 
vischtuige:µ, w:elke geeigend zijn de visch te 
ver,vond,en, ,,met uitzondering van alle hoek
want; 

e. vischnet_ten, waarvan het netwerk van 
metaal is vervaardigd. 

4. 1. Het is verboden : 
a. zalm- of elftdrijfnetten vast te zetten of 

op korter(ln afstand van elkander uit te werpen, 
dan de dubbele lengte van het grootste net; 

b. op een z_egenvisscherij met spil en een of 
meer vaste ophaalplaatsen meer d~n twee netten 
tegelijk visschende in het water te hebben, met 
dien verstande, dat een zegen met beide vleugels 
aan denzelfden oever, tciegehaald als niet 
visschende wordt beschouwd ; 

c. op den Rijn, zijn vertakkingen en uit
mondingen, de rivier over meer dan de he!ft 
harer breectte, gemeten bij gewoon laag water 
in de kortste rechte lijn, van oever tot~ oever, 
te bezetten met een zalm- of e!ftsteel,: of .met 
andere schuttingen van staken of rijehout, of 
met vaststaande netten, of met verschillendc 
dezer inrichtingen. 

2. Als vaststaand net wordt beschouwd : 
a. ieder net, waarvan een of beide einden op 

den oever of aan een of meer ,taken of ankers 
in den r:ivierbodem bevestigd is ; _ 

b. ieder net; dat, zonder op den oever of in 
den rivierbodem beve~tigd te zijn, meer dan 
15 minu.ten. geheel of ·gedeeltelijk te water is 
zonder af te drijven. 

5. Het is verboden : 
a. elk antler . vischnet dan de· zegen, het 

schrobnet en de mosselrijf, door het water voort 
te bewegen ·anders dan om het te water te 
brengen, te lichten of op te halen ;• 

b. de aalzegen op een andere wijze te bezigen, 
dan door liaar van uit · een vaartuig te water 
te brengen en haar daar:in weder op te halen ; 

c. te visschen onder aanwending vai;i midde
len om de visch te verdooven of te bedwelmen. 

§ 3. Van het gebruik der ·vischtuigeii en de 
eischen, waaraan deze moeten voldoen. · 

6. 1. Het is verboden, wanneer h<it water 
met ijs bedekt, is, te visschen_:. · 

a. met fuiken, indien een water 0V!)r meer 

1915. 

dan de halve breedte daarrriede wordt 
bezet; 

b. met.visch~egens in molentochten en andere 
wateren, leidende naar watermolens, stoom
gemalen .en •uitwateringssluizen, binnen een 
afstand van 200 l\L hiervan .. 

2. Warineer zich de omstandigheid voordoet, 
dat belanghebbenden bij de visscherij in eenig 
water uiet tot eenstemmigheid · kunnen · komen 
over het niet-visschen met een bepaald visch
tuig, kan het visschen met zoodanig vischtnig · 
in dat water: door Onzen Minister tijdelijk 
worden verboden. Van .de beschikking, die 
zoodanig verbod uitvaardigt, geschiedt aan
kondiging· in de Staatscourant en in een o.! meer 
plaatselijke b!aden. 

7. Het is verboden te visschen : 
a. met de visobzegen in alle wateren der 

provinoiiin Friesland, 01:oningen on Drenthe, 
met uitzondering van de navolgende : 

in de provincie Friesland : 
bet Tjeukemeer, de· Groote Brekken in Lem, 

ster!and, het Slotermeer, de Morra, -het O.ud 
Karre, di\ Oorden, · de Fluessen, · het Heeger
meer, het Groote Gaastmeer, het Zandmeer, de 
Vlakke Brekken, de Ringwiel, de Oudega'ster 
Brekken, de Idsega'ster poelen, het Jentje
meer, het Koevordermeer, de Langweerder
wielen bewesten de trambaan, de ,Zwarte en 
Witte Brekken, de Goingarijpster poelen, .het 
Sneekermeer, . de Terkaplester poelen, de 
Terhornster poelen, !}et Pikmeer, de Wijde Ee 
in Idaarderadeel, de Sytebuurster Ee,-de Wijde 
Ee in Smallingerland, de Oudega'sterzanding, 
de. _Smalle ; ;Eesterzanding, de Kruisdo b be, de" 
W esterzanding, het Eernewoudsterwijd, de 
Wijde Ee in Tietjerksteradeel, het Noorder
meer, het . Suameerdermeer, de · Leijen, het 
Bergumerme.er;: de .Groote en .de Kleine Wielen, 
de Sierdswiel\de Zwarte Brol)k, de Houtwielen 
en de Sanjes ; · 

in de provincie Groningen·: 
. het Zuidlaarderme!lr, · he.t Schildmeer, het 
Leekstermeer en het benedenpand· van.· bet 

'Reitdiep van het punt af_ waar de grens.tus
schen de gemeenten Leens en Ulrum het· Reit:' 
diep ontmoet ; 

in de provincie Drenthe : 
het Zuidlaardermeer, het Leckstermeer en de. 

navolgende· wateren: 
het Meppelerdiep, de Drentsche hoofp.vaart, 

Noord-W,il!emskanaal, de Witte -wijk, de 
Hoogeveensche vaart_tot aan de Duitsche grens,
het · Stieltjeskanaal, het kanaal Koevorden
Alte Picardie, het Koevorder Vechtkanaal, 
de Lutter hoofdwijk, het Oranjekanaal, het 

38 
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Compascuumkanaal, het Scholtcnskanaal en 
hot Veenhuizer kanaal; 

b. met de spiering- of alverzegen in alle 
wateren, behalve de rivieren; 

c. met de aalzegen in alle wateren, met uit
zondering van : 

de wateren in de provincie Zeeland ; 
de meren, -kanalen en ringvaarten in de pro

vincie N oordholland ; 
d; met het spieringdrijfnet in alle wateren, 

met uitzondering van : 
het Zwarte Water beneden de lijn, gaande 

van het pnnt van samenvloeiing tusschen het 
Zwarte Water eµ de Overijselsche Vecht, haaks 
over den stroom ; 

den Gelderschen IJsel bencden do as van de 
spoorwegbrug bij Deventer; 

de Zuidhollandsche benedenrivieren, de Bo
veii-i\forwede en de Waal bovenwaarts tot de 
as van de spoorwegbrug · te Zaltbommel ; 

e. met ankerkuilen en raampalingfuiken in 
de Zuiclhollandsche benedenrivieren. 

8. Het is verboden te visschen met : 
a. een zalm- of elftzegen of een · zalm- of 

elftfuik, .waarvan de maaswijdtc kleiner is clan 
65 m.M.; 

b. een ankerkuil, een raampalingfuik, een 
spieringdrijfnet of een staand spieringnet, 
waaryan de maaswijd'te kleiner is clan 25 m.M. ; 

c. een aalzak, een aaljaagnet, een aalzegen, 
een stalnet, een spiering- of alverzegen of een 
kruisnet, waarvan de maaswijdte kleiner is clan 
20 m.M.; 

d. een zalm- of elftdrijfnet, dat tusschen den 
houtreep en den loodreep breeder is dan 
2,5 M. langs het garen der laclclermazen ge
meten; 

e. een zal~ - of elftsteek, indien : 
1 °. de palen en staken of rijzen van den 

steek of van ieclere andere tot geleiding naar 
rnn of meer zalm- of elftfuiken dienende schut
ting minder dan 10 c.M. en de dwarsverbin
dingen minder dan 20 c.M .. van elkancler ver
wijderd zijn; 

20. de vaststaande netten, dienende tot ge

leidingen naar een of meer zalm- of elftfuiken, 
een kleiner maaswijdte hebben dan 14 c.M. ; 

f. cen reep, indien de wijdte van den bek der 
hoeken kleiner is dan 8 m.M., of met een clobber 
of een zetlijn, indien die wijdte kleiner is clan 
1 c.M.; 

ff. een schakel, een fint- of houtingzegen, 
cen vischzegen, een yischfuik, een schrobnet 
of schutwant, waa.rvan de maaswijdte kleiner 
is clan 45 m.M., met dien verstancle dat : 

1 °. de kuil van de v:ischzegen of,. indien 

geen kuil aanwezig is, de zegen over ten 
hoogste een vijfde van haar lengte, · 

2°. het achterlichaam van de vischfuik, 
waaronder verstaan wordt het gedeeltc, 
dat zich bevinclt achter de laatste inkeling, 

3°. ·de fuik en de strijkzegen gebruikt 
bij het vfsschen met schutwant, 

een maaswijdte mogen hebben van ten· min
ste 40 m.M.; 

g. een niet in de vorige letters genoemcl 
vischnet, met uitzondering van de aalkubbe, 
de aalfuik, de ge b be en de mosselrijf, waarvan 
de maaswijdte. kleiner is· clan 55 m.M. 

§ 4. Van de tijden gediirende welke niet 
gevischt mag warden. 

9. 1. Het is verboden te visschen : 
a. van 16 Jlfaart tot 30 April op baars en 

snoek; 
b. van 23 April tot 31 .Mei op barbeel, bra-

sem, meun, sneep, snoekbaars, wincle en zeelt '; 
c. van 23 April t~t 30 Juni op karper; · 
d. van 21 Juni tot 28 Februari op elft en fint; 
e. van 1 Juli tot 31 Augustus op steur; 
/. van 16 October tot 14 Februari op beek

forel; 
g. van 23 November tot 31 December op hou

ting. 
· 2. Visschen, gevangen gedurende den daar

voor in het vorige lid vastgestelden gesloten tijcl, 
moeten onmiddellijk, naclat zij zijn opgehaald, 
weder in hetzelfcle water warden vrijgelaten. 

3. Als vis~chen, gevangen geclurende den 
daarvoor vastgcstelden gesloten tijcl, warden 
mede beschouwd die, welke gedurende dien tijd 
~orden aangetroffen in het bezit van iemand, 
terwijl hij bezig is te visschen of zich te dien 
eincle bevindt op of in de nabijheid van water, 
waarop dit reglemen~ van toepassing is. 

10. Het is verboden te visschen : 
a. van 16 Maart tot 30 April met zetangels, 

zetlijnen en loop- of sleephengels ; 
b. van 23 April tot 31 Mei met de vischzegen 

in de 'ri vieren ; 

c. van 1 Maart tot 30 September met de 
vischzegen en het schrobnet in de overige 
wateren; 

d. van 1 October tot 31 Mei met de aalzegen; 
, e. van 16 Augustus tot 15 October met de 
1 

ialm- of elftzegen; 
! ee. van 21 Juni tot 15 October en van 23 No-

vember tot 31 December met de fint- of hou
tingzegen; 

/. van 1 Juli tot 31 Augustus met het steur
clrijfnet; 
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g. van· l :i\Iaart tot 31 October met het staand 
spieringnet ; 

h. van 23 April tot 15 October met de spie
ring- of al verzegen ; 

i. met het ·spieringdrijfnet : 
1°. van 23 April tot 31 Jannari in den Gel

derschen IJsel, het Zwarte Water, de Waal en 
de ,Bo_ven-Merwede; 

2°. van 23 April tot 15 October in de-Zuid
hollandsche benedenrivie_ren boven de volgende 
grenzen: 

in het Scheur : de verlengde aslijn van de 
haven van Vlaardingen; 

en in de Brielsche. Nieuwe Maas : de lijn, 
gaande van de lantaarn op den Westelijken 
havendam van ·de haven te ·Nieuwesluis naar 
het Zuidelijk uiteinde van den daartegenover 
gelegen · veerweg ;' 

3°. van 23 April tot 14 September in de 
Zuidhollandsche benedenrivieren beneden de 
in 2°. genoemde grenzen; 

k. yan 1 April tot 31 Mei met ankerkuilen en 
raa.mpalingfuiken ; · 

l. van 23 April tot 31 Mei met alle overige 
vischtuigen, met uitzondering van : 

1 °. den hengel, doch alleen ingeval deze uit
. sluitend met de kunstvlieg geaasd is, den aal
korf, de_ aalkubbe, de aalfuik, den aalreep, den 
aaldobber, de peur, de gebbe en de mosselrijf; 

2°. het zalm- of elftdrijfnet, het fint- of .hou
tmgdrijfnet, de zalm- of elftfuik en het kruis
net, mits alleen in de rivieren en, wat het 
zalm- ·of elftdrijfnet en het fint- of houting
drijfnet aangaat, tevens in de met de Zuid
hollandgche benedenrivieren in open gemeen
schap staande inhammen, kreken, spranken 
en killen; 

m. van_ 16 October tot 14 Februari met den 
henge!, geaasd met de kunstvlieg. 

11. 1. Onze Minister is bevoegd, met· af
wijking van het in ·ae beide vorige artikelen 
bepaalde, de tijdvakken waarin op eenige 
visohsoort of met eenig vischtuig niet mag wor
den gevischt ten hoogste veertien dagen vroeger 
of later te doen ingaan of te doen eindigen. 

2. De daaromtrent geno:gien beschikking 
wordt ten minste drie dagen, v66r zij in werking 
treedt, in de Staatscourant geplaatst .. 

3. Het in het eerste lid van dit artikel be
paalde -is niet van toepassing op den in artikel 
10, letter· e, vastgestelden gesloten tijd voor het 
visschen met de zalm- of elftzegen. 

12. 1. Het is verboden te visschen gedurende 
den nacht. 

2. Dit verbod·geldt niet: 
a. op de Zuidhollandsche benedenrivieren en 

de daarmede -in open gemeenschap staa.nde in
hammen, kreken, spranken en killen voor het 
visschen met: alle :vischtuigen ; 

b. op de overige wateren voor het visschen 
met drijfnetten, den ankerkuil, de raampaling
fuik, den aalzak, het stalnet, aalfui_ken, ge 
bezigd aan een dichtvisscherij, den aanlegkorf, 
de aalzegen, de zalm- of elftzegen, het schut
want, het kruisnet, de gee! en de peur, zoo
m.ede voor het te w'ater hebben van andere 
vischtuigen. 

3. Onze 1\finister kan, wanneer dit in ver
band met de uitoefening der scheepvaart en 
andere bijzondere omstandigheden wenschelijk 
blijkt, voor eenig water vrijstelling· verleerien 

·van het in het eerste lid verbodeno, voor zooveel 
betreft het visschen met aalfuiken gedurende · 
den nacht. 

13. Het is cv-erboden op den ·Rijn, zijn ver
takkingen en uitmondingen : 

a. met een zalm- of elftzegen of een zalm
of elftdrijfnet te visschen tusschen Zaterdag
avond zes uur en. Zondagavond zes uur; 

b. een zalm- of elftfuik openstaande te wate:r 
te hebben: · 

1°. daar waar vloed gaat, tusschen het tijd
stip van het eerste laagwater na Zaterdagavond 
zes uur en het tijdstip van het tweede daarop
volgende laagwater ; 

2°. daar waar geen vloed gaat, tusschen 
Zaterdagavond zes uur en Zondagavond zes uur. 

Een 'zalm- of elftfuik wordt slechts dan ge
acht niet open te.staan, wanneer het einde van 
den niet aan de zijde van den bout"zich bevin
denden vleugel is vastgezet tegen den we! aan 
die zijde zich bevindenden vleugel. 

§ 5. Van het vervoer _ van vischtiiigen. · 

14. - 1. .Het is verboden vischtuigen, welke 
bij artikel 3 verboden zijn, zoomede die, welke 
niet aan de bij artikel 8 gestelde eischen vol-. 
doen, op of in de nabijheid van wateren, waar
op dit reglement van toepassing is, op openbare · 
wegen of voetpaden, of in een openbaar. .middel 
van vervoer, bij zich te hebben, te vervoeren 
of :te doen vervoeren, tenzij droog en zoodanig 
verpakt of in zoodanigen toestand, dat zij :µiet . 
voor dadelijk gebruik kunnen worden, aange
wend.' 

2. In gcval van overtreding van het bepaalde · 
in het vorige lid door of vanwege den onder
nemer van een openbaar rniddel van vervoJJr als 
zoodanig, zal deze ·niet worden vervolgd, mits 
door hem de naam en de woonplaats van den af
zender worden. bekend gemaakt, uiterlijk op 
de eerste aanmaning van den ambtenaar- van 

38* 
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het openbaar ministerie voor heJ uitbrengen 
der dagvaarding en hij aannemJiijk maakt, 
dat hij bij het begaan der overtredihg te goeder 
trouw was. [ 

15. 1. Het is verboden op_ eenig water, 
waarop _dit reglement van toepa~sing is, ge
oorloofde vischtuigen te vervoeren; of te doen 
vervoeren, anders clan in een openbaar middel 
van vervoer, of op of in de. nabijhJid van zoo-

' danige wateren_geoorloofde vischtuf·gen bij zich 
te hebben. . 

Dit verbod geldt niet : I 
a. wanneer het gebruik der vischtuigen in 

het water, waarop of in welks riabijheid zij 
I 

wcirden aangetroffen, op dat tijdstip niet ver-
boden is ingevolge het bepaalde in 6f krachtens 

I 
de artikelen 6, twee de lid, 7 en 10, e~ degene, die 
de vischtuigen vervoert of bij zicli heeft, kan 
·aantoonen, dat hij in dat water ~ot visschen 
bevoegd is ; I 

b. wanneer degene, die de visclituigen ver
voert of bij zich heeft, kan aantoo~en, dat hij 

- op weg is naar water, waarin op dat\ tijdstip het 
gebruik dier vischtuigen niet verb

1
oden is. in

gevolge het bepaalde in of kracht(lnS de arti
kelen 6, tweede lid, 7 en 10, en wwarin hij tot 
visschen bevoegd is, of zich vanda~r naar huis 

. ,I 
begeeft. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van 
toepassing op den bengel. 

§ 6. Van de maat op de vi,soh. 

16. 1. De maat, welke op riagenoemde 
I 

vischsoorteri wordt gesteld, he
1

araagt als 
volgt: ( 

1 

a. voor aal of paling 25 c.M. ; 
b. baars ~8 ,, ; 
o. barbeel 30 ,, , 

beekc en regenboogforel 20 ,, , d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
k. 
l. 

m. 
n. 
.o. 
p. 
q. 

I 

bot 20 ,, , 

20 " ' 25 
brasem 
houting 
karper 
meun 
sneep 
snoek 
snoekbaars 
steur 
wiride 
zalm 

I " , 

35 ,, , 
25 
I " ' 
25 ,, ; 
40 ,, , 
40 " ' 

190 ,, ' 
· 25 ,, , 

40 ,, ' 
zeelt 21 

• I 

2. Onder maat w6rdt verstaan de /engte van 
den visch, gemeten van de punt vanl' den snuit 
t9t hot uiteinde van de staartvin. 

3. Visschen, beneden de in · het eerste lid 
gestelde maat, moeten. onmiddellijl~I nadat zij . . I 

I 

____ ] 

zijn opgehaald, weder in hetzelfde water worden 
vrjjgelaten. 

§ 7. Van de paaiplaatsen van visch en de be
scherrning van kuit en broed van · visch. ' 

17. De aanwijzing van eenig water als 
paaiplaats van visch, bedoeld .fo artikel 21 
der Visscherijwet, gcschiedt door .. O~zen. Mi-
l}ister. · · 

18. 1. Hij, die een water, w_aarvan hij de 
rechthebbende op het vischrecht is, als paai
plaats van visch wil doen aanwijzen of de in
trekking van die aanwijzing wenscht, d.ient 
daartoe een aan Onzen Minister gerichte aan
vraag (op ongezegeld papie_r) in bij den Inspec
tenr der visscherijen in het ·district, waarin 
het water gelegen is. 

2. Van deze aanvraag wordt mededeeling 
gedaan in de Staatsco1,rant. · 

19. De aanvraag tot aanwijzing houdt in 
een opgave van : 

a. den naam, de voornamen, het ber~ep en 
de woonplaats van den aanvrager; 

b. het water, dat deze als paaiplaats _van 
visch wil doen aanwijzen ; 

c. de overige wateren, waarvan de aanvrager 
de rechthebbende op het vischrecht is en die 
met het in b bedoelde water in open gemeen
schap staan. 

20. 1. De aanwijzing van 
paaiplaats van visch geschiedt 
van ten hoogste vijf jaren. 

een water als 
voor den duur 

2. De aanwijzing kan tusschentijds worden 
ingetrokken : 

a. bij overgang van het vischrecht, op ver
zoek van den nieuwen rechthebbende; 

b. wanneer het water zijn geschiktheid als 
paaiplaats van viscb heeft verloren ; 

c. bij veroordeeling van den rechthebbende 
op · het vischrecht wegens overtreding van het 
bepaalde in de artikelen 23 en 25 van dit reg
lement of van de voorwaarden, gesteld in de 
krachtens artikel 24 ve:,;leende . vergunnj.ng, 
wanneer de veroordeeling onherroepelijk is 
geworden, of de opgelegde boete is b·etaald ; 

d. bij nalatigheid in de betaling van de in 
artikel 22, tweede lid, bedoelde vergoeding. 
- 21. 1. Van de beschikkingen tot aa,iwijzing 
van een paaiplaats van visch en tqt intrekking 
van die aanwijzing wordt_ ten minste veertien 
dagen, v66r zij in werking treden, mede
deeling gedaan in de Staatscourant en in een of 
meer .plaatselijke bladen. 

2. De beschikking, houdende weigering van 
de aanwijzing, wordt met redenen omkleeci.. 

22. 1. De grenzen van .een pa~iplaats van 
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visch warden van Rijkswege aangeduid door 
borden met aan beide zijden het opschrift : 

,,Paaiplaats van visch. 
Verboden te visschen van 1 Februari-

31 Augustus." 
2. Ter tegemoetkoming in de kosten moet 

door den rechthebbende op het vischrecht 
jaadijks ·v66r 1 October een bedrag van / 0.50 
voor ieder bord aan den in de beschikking aan 
te 'wijzen· Ontvanger der registratie en domeinen 
warden voldaan. 

23. Het is verboden op of in een paaiplaats 
van visch van 1 :Februari tot 31 Augustus: 

a. te visschen ; 
b. zicli te bevinden met visschersvaartuigen 

of vischtuigen b~j zich te hebben; 
c. te baggeren, te slikkeren, zand of andere 

zinkende stoffen te storten, riet te snijden, te 
kroozen of op eenige andere wijze de zich in 
het water bevindende waterplanten te ver
wijderen, tenzij ten behoeve van de uitvoering 
van waterstaatswerken; 

d. visch te verstoren of te verj agen ; 
e. eenden, ganzen of zwanen te laten zwem

men of vertoeven. 
24. Door den Inspecteur der visscherijen in 

het district, ·waarin een paaiplaats van visch 
is gelegen, kan op schriftelijk verzoek van den 
rechthebbende op het vischrecht, onder ont
heffing van het in artikel 23, letters a en b, be
paalde, tot wecleropzegging, vergunning warden 
verleend om op die paaiplaats te visschen op 
aal of paling, baars en snoek, met de in de ver
gunning te noemen vischtuigen, gedurende het 
daarin te bepalen tijdvak en onder tot bescher
ming der paaiplaats en in het belang der visch
teelt te stellen voorwaarden. 

25. 1. Het is verboden vischkuit of visch
broed als lokaas te bezigen, te bemachtigen, te 
vernielen, te beschadigen of te verstoren. 
· 2. Het verbod van het vcirige lid gelclt niet 
voor vischkuit, welke aan te water staande 
vischtuigen op natuurlijke wijze js afgezet. 

. § 8. Straf-, overgangs-. en slotbepalinge_n. 

26. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt gestraft als volgt : 

a. met hechtenis van ten hoogste een maand 
of geldboete van ten- hoogste honderd vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 2, 4, 5 
en 6, eerste lid, van een verbod, uitgevaardigd 
krachtens artikel 6, tweede lid, eu van de 
artikelen 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, derde lid, 
23, letter a, en 25 ; 

b. met .hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen of geldboete . van ten hoogste vijf ell' ze-

ventig gulden, de overtreding van de artikelen 
3, 23, letter 'b, en van de voorwaarden, ge
stelcl in de krachtens artikel 24 verleencle ver
gunning; 

c. ·met geldboete van ten hoogste honclerd 
gulden, de overtrecling van de artikelen 14, 
eerste lid, en. 23, letters c, d en e. 

27. 1. Tot 1 Januari 1916 is het geoor!oofcl 
in iedere provincie te visschen met vischtuigen 
met kleiner maaswijdte clan in artikel. 8 is 
bepaald, mits zij volcloen aan de vereischten, 
gesteld in het voor die provincie bij de invoe- . 
ring der Visscherijwet vervallen reglement, 
ter uitvoering van artikel 9 der J agtwet. 

2. Tot clien datum warden in iedere provin
cie, voor de toepassing van artikel 14, eerste 
lid, de vischtuigen, welker rnazen aan do in 
het vorige lid bedoelde vereischten voldoen, 
geacht aan de bij artikel 8 gestelde eischen te 
beantwoorden. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid 
van dit artikel geldt niet voor vischzegens met 
een kleiner maaswijdte dan 35 m.M. 

28. In afwijking van het bepaalde in artikel 
16, eerste lid, wordt, ook voor de toepa.ssing 
van het derde lid van dat aFtikel, de maat op 
bot tot 1 Juli 1916 gesteld op 18 c-.Jvl. 

29. Dit reg1ement kan warden aangchaald 
onder den titel : ,,Binnenvisscherijregle~ent". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 No
vember 1915 (Staatsblad n°. 484). 

lliij bekend, 

De Jllin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTIWJHA. 

29 November 1915. ARREST van den Hoogen 
Raad . 
. Waar aan de bij art. :26 cler J'achtwet 

bedoelde huitengewone machtigingen zoo
danige beperkingen kunnen warden ver
bonden als aan de administratieve autori- • 
teiten, tot het verleenen daarvan bevoegcl, 
geraden en wenschelijk v·oorkomen, is 
art. 45b der Jachtwet aldus op te vatten, 
dat de daargenoemcle verbeui-dverklaring · 
mede moet warden uitgespi-oken indien 
de briitengewone machtiging, den 'dader, 
die zich oncler de. in dat artikel genoemc1e 
omsta11digheden met een geladen schiet
geweer in het veld bevindt verleencl, dus
daniga beperkingen bevat, dat zij het ge
pleegde feit dekt. 

De Rechtbank derhalve als bewezen aan
nemende, dat de beklaagden, toeiI zij zlch 
in voege als bij de dagvaarding vermeld, 
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-ieder met een geladen schietgeweer in het B. omdat de ·Rcchtbank, aannemende dat 
veld bevonden de in de huh verleende deze beide beklaagden, voorzien waren ·van 
buitengewone machtigingen luitgedrukte eene buitcngewone machtiging als bedoelcl in 
voorwaarden niet zijn nagekbmen, heeft art. 26 al. 2 der voormelde Wet, heeft, beslist 
terecht de verbeurdverklarin~ dier jacht- dat die buitengewone machtiging hen niet ver
tuigen uitgesproken. i gunde fa, zamen en in vereeniging met behulp 

(Sv. art. 346; ,Jachtwet artt. 26 en 45b.) van drijvers schadelijk gedierte·· te dooden, 
I daar die buitengewone machtigingen hen siechts 

Voorzitter : Mr. A .. M: B. :a;anlo. toestonden met Mn schietgeweer -- dus ieder 
d I afzonderl\jk - schadelijk gedierte te. bemach-

Raden: :M:rs. H. Hesse, H. ~I. A, Savelberg, . 
, t1gen; 

Jhr. · Rh. Feith en Dr. L. E. VissP.r, i 0. omdat de Rechtbank; aannemende dat 
_ 1 °. Jlir. C. F. W. v. H., 56 jaar, zori.der beroep, de beide beklaagden voorzien waren van de 

geboren en wonende te Helmond.[ 2''. J. M. buitengewone machtiging als in art. 26 al. 2 
Baron v. T. v. S., 29 jaren, zon~er beroep, rler voornoemde Wet bedoeld, desniettegen
geboren te Voorburg, wonende ~e Gelrlrop, staande verbenrdverklaring van hunne niet in 
requiranten van cassatie tegen een jvonnis van beslag genomen geweren heeft uitgesproken." 
de Arr.-Rechtbank te Roermond van 24 Juni De drie onderdeelen kunnen te. zamen 
1915, waarbij zij in hooger beroep, 1a vernieti- worden behan.:leld. Beslisscnd toch voor elk 

I 

ging van een vonnis van den Kantonrechter 
te .Helmond van 8 Mei 1915, en tan een na 
verzet daarb\j bekrachtigd, bij verstfk gewezen 
vonnis van dien Kantonrechtflr va_b 10 April 
1915, w<>gens het in gesloten jacht

1 
ijd zondcr 

consent, of buitengewone machtiginglzich in het 
jachtveld met geladen schietgewee~ bevinden, 
m<'t to·epassing van de artt. 20, 401 en 45 der 
,Jagtwet, a.rtt. 23, 34 en 91 Sr. zijn vrroordeeld, 
de ecrste rcquirant tot eene geldboete van 
f 5, en eene vervangende hechtenis van vijf 
·dagen, de tweede requirant tot een~ geldboete 
van f 2 en eene vervangende hechtenis van twee 
dagen, met vcrbeurdverklaring der niit in beslag 
genomen geweren, bevel tot uitleveri~g daarvan 
of betaling dcr geschatte waarde v~n f 20 en 
bepaling der vervangende hechtents op vijf 
dagen voor elk geweer (advocaat l\Ir. [L. A-: J. J. 
l\L van Heyst te ·s-Hertogenbosch)., 

. I 
Conolusie van den Advocaat-Generaal l\fr. 

· Ledeboer. I 
Als cassatiemiddelen zijn voorge:dragen : 
,,Schending, althans verkeerde ~oepassing 

der artt 20, 40 en 45 en art. 26 al. 2 der Wet 
van den -13 Juni 1857 (S. 87), zooals deze wet is 

'gewijzigd bij de Wetten van 14 April 1886 
(S. 61), 15 April 1886 (S. 64), 13 !Juli 1896 
(S. 105), 14 Juli 1904 (S. 148) en 6 October 
1908 (S. 311): I 

A-. omclat de Rechtbank de lieklaagden 
Jhr. C. F. W. v. H. en J. M:. Baron+. T.v. S. 
heeft veroordeeld wegens overtretling van 

• I 

art. 20 der Wet van 13 Juni 1857 (S. 87) daarbij 
ver,verpendc het verwe~r der brklaa!gclen, dat 
zii · gedekt waren door huhne buitengewone 

machtigingen ; · I 

I 

is het antwoord op de vraag, of de requiranten 
al clan niet getlekt waren door de buitengeworie 
machtiging , waarvan zij voorzien waren, om, 
zooals tc hnnnen opzichte als bewczen is aan
genomen ten tijdn en plaatse en onder de 
omstandigheden b\i dagvaarding vermeld, 
ieder met een geladen schietgeweer, t} zamen 
en in vereemgmg, door rlrijvcrs gcdreven 
·konijnen dood t,e schieten. 

In de dagvaarding is gesteld en als bewezen 
is aangenomen, rlat de requirantcn slechts 
voorzien waren van eene buitengewone mach
tiging als bedoeld in art, 26 der J achtwet, tot 

._het dooden door middel van een schietgeweer 
van schadelijk gedierte. Uit de laatste ovcr
weging van het arrest blijkt, dat de Rechtbank 
heeft aangenomen, dat de bedoelde inachtiging 
wa~rvan de inhoud in het vonnis is opgenomen 
en tot het bewijs heeft medegewerkt, den 
requiranten slechts· vergunde to jagen op 
schadelijk gedierte met een schietgeweer, dus 
slechts zooals de Rechtbank zegt, ,'eder afwn
derlijlc. Waar het hier betreft de uitlegging 
van den inhoud van een bewijsmiddel, iR deze 
uitlegging in cassatie onaantastba:ir. Ik ver
oorloof mij echter hieraan toe te voegr,n, dat 
in het gedrukt afschrift van die machtiging 
in het dossier aanwezig en in overrenstemming 
daarmede in de oorspronkel\jke dagvaarding, 
ook uitdrnkkelijk van een schietgcweer de rede 
is, zoodat. -'s Rechters opvatting de cenige 
juiste is. · 

Uit het redeverband tnsschen bedoelde over-
weging en de voorafgaande inhoud van hct 
vonnis, volgt, dat ook in dien zin Let in de dag
vaarding gestelde is opgevat en als bewezen is 
a.angenomcn, zoodat vaststaat, dat van de 

------L ----~- - -~-- ---- -
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buitengewone machtigin~ gebruik werd. ge
maakt op eene anclere wijze dan waartoe verlof 
was verleend. 

In.het vonnis wordt ook nog aangestip,, dat 
requirant v. T. de buitengewone machtiging 
slechts hue~ voor gronden in eenige andere 
ge~eenten dan onrler de gemeente Helmond, 
waar het fei.t plaats had, cloch ik kan evenals 
de · Rechtbank. deed, buiten bespreking laten 
welken invloed deze omstandigheid gehad zou 
.lrnnnen hebben, 1Jmdat 'in het beweze1i ver
klaarde, in overeenstemming met de dagvaar, 
ding, van die omstandigheid geene melding 
wordt gemaakt. Wel is. gesteld en bewezen 

· verklaarcl, dat· de beklaagden door drijvers 
gedreven konijnen schoten, cloch ook of dit, 
al dan niet buiten het kader van de verleende 
machtiging vie!, kan ik, evenals bij het bestre
den vonnis geschiedde, in het midden laten. 
Immers of de machtiging op e<ln of op meerdere 
punten werd ove~schreden, is zonder belang 
voor de vraag, of hanclelen anders clan in de 
machtiging is bepaald, gelijk gestelcl moet 
worclen met handelen zonder machtiging. En 
daar komt het nu op aan. 

De Recht bank constateert, dat de requiranten 
~iet door hunne buitengewone machtigingen 
.waren geclekt en aan die beslissing ligt ten 
gronclslag, de ook naar mijne meening vol
komen juiste overweging, dat de buitengewone 
machtigingen bij art. 26 lid 2 der Jachtwet 
bedoeld, door de aclministratieve autoriteiten 
onder zoodanige beperkingen kunnen warden 
verleend, als zij geraden en wenschelijk oordeelen 
en •clan ook uit •den aard cler zaak, de houders 
.van die stukken slechts in zoover tegen het 
anders strafbare van zich in gesloten_ jachttijd 
met geladen schietgeweer in het veld bevinden, 
zijn gedekt, als zij zich stipt en geheel binnen 
de termen hunner machtiging houdcn. [Geheel 
conform cle 5• overweging van het arrest 
•H. R. van 3 November 1879 (W. 4444), N. :R. 
ell. 123 bl. 109, vgl. ook H. R. 28 Mei 1894 
(Vi'. 6511)]. 

Aangezien nu in clit geval vaststaat, clat de 
grenzen-- der machtiging door requiranten 
waren overschreden, zijn deze m. i. terecht. 
schuldig verklaard aan, het in gesloten jachttij<;l 
zonder consent of buitengewone machtiging, 
zich met geladen schietgeweer in het veld ·be
vinden en dan volgt daaruit weder, dat geheel 
overeenkomstig het voorschrift van art. 45 
aanhef en letter b., de verbeurdverklaring is 
uitgesproken van de gepezigcle geweren. Ik 
acht .het middel mitsdien in elk onderdeel 
onaannemelijk. 

Bij het b'estreden vonrris werd requirant 
(Jhr. C. F. W.) veroordeeld tot een boete van 
f 5 en werd bij vergissing de duur der vervan
gende hechtenis bepaald op vijf dagen. Daar 
de tegen het feit bedreigde boete ten hoogste 
f 20 bedraagt, kon krachtens art. 23 Sr. de 
duur der vervangende hechtenis · niet meer 
dan vier dagen zijn, zoodat genoemd artikel in 
verband met artt. 20, 40 der J achtwet is 
geschonden . 

Ik conclucleer alzoo tot vernietiging van het 
bestreden vonnis, cloch alleen voorzoovcr daarbij 
voor requirant .Jhr. C. F. vV. v. H., de duur der 
vervangende hechtenis bij niet-betaling cler 
hem opgelegde boete is bepaald ·op vijf dagen 

.en dat de Hooge Raad zal bepalen, dat bij niet
betaling van die boete binnen twee maanden 
na de uitspraak van dit an·est, deze zal worden 
vervangen door hechtenis van vier clagen ; 
overigens tot verwe~ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoo~d het verslag van den R;.adsheer · 
Jhr. Feith; 

Gelet op het micldel van cassatie, namens de 
requiranten voorgestelcl bij pleidooi : (zie 
cone!. adv.-gen.); 

0., dat bij het bestreclen vom1is overcen
komstig de aanklacht als. bewezen is aange
nomen, clat <;le requiranten den 19 Februari 
1915 des namiddags oncler de gemeente Hel
mond, zich bevindende in het jachtveld ter 
plaatse genaamcl ,,in de Warand" in gesloten 
jachttijcl, iecler voorzien van een gelaclen 
schietgewcer, te zamen en in vereeniging met 
een medebeklaagde door drijvers gedreven 
ko'nijnen hebben doodgeschoten zonder con~ent 
111s bedoeld bij art. 16.cler Jagtwet, zulks terwijl 
cle .voormelde meclebeklaagde niet voorzien 
was van eene buitengewone machtiging als 
bedoeld in ar~. 26 der Jagtwet en de requiranten 
ieder van geen andere buitengewone m.achti
ging als bedoeld in art. 2G .der Jagtwet waren 
voorzien- dan tot hot dooden door middel van 
een (lee~ : een) schietgeweer van schadelijk 
gedierte; 

dat cleze feiten zijn gequalificeerd en de rcqui
ranten clesw;ege zijn veroordeeld-gelijk aan het · 
hoofd van dit arrest is vermeld ; 

0., dat tot ondersteuning van: het miclclel 
van cassatie is aangevoerd: 

ad A. en B. : dat blijkens den inhoud van het 
bestreden vonnis ten tijde en ter plaatse voor
meld elk der requiranten voorzien was van 
eene buitengewone machtiging van den Com
missaris cler Koningin in de provincie N oorcl-
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I Brabant om van 29 (resp. 31) December 1914 
tot e1i ·met 30 Juni 1915 van zohsopgang tot 
zousonclergang ter plaatse· in di~ machtiging · 
genoemd schaclelijk gedierte te 1clooclen door 
miclclel- -van een schietgeweer, iuet gebruik 
van Mn honcl tot 1 i\Iaart 1915; clat de Recht
bank ten onrechte aannam, clat ~et ten laste 
gelegcle en bewezen verklaarcle feit, bestaancle 
in het te zamen en in vereeniging, i~cler voorzien 

I 

_ van een gelaclen schietgeweer, clooqschieten van 
-door clrijvers geclreven konijnen, door gemelcle 
buitengewone machtigingen niet }vas geclekt ; 
·c1at toch het honclen eener clrijfjacht als een op 
zich zelf geoorloofcl jachtbeclrijf i;I te beschou
wen, hetwelk den rcquiranten, nu het hun door 
·den Commissaris cler Koningin nidt nitclrnkke
lijk was verboclen, vrijstoncl, terwijl zij ook het 
hun gegeven verbocl om -het scliaclelijk wild 
·met meer clan een schietgeweer te I clooclen niet 
hebben overtreclen, vermits iecler cler requiran
ten met slechts een schietgeweer o~ de konijnen 
who~; I 

en ad 0. : clat, waar de requirariben blijkens 
de telastelegging en de bewezen+rklaring in 
elk geval voorzien waren van eene b11itengewone 
machtiging als becloeld in art. 26 ~ er J agtwet, 
verbeurclverklaring der geweren niet als bij
komende straf had mogen zijn uitg~

1

sproken ; 
0. ad A. en B.: 
dat in het bestreden vonnis naar aanleiding 

van bovenvermeld, door de reqmranten ook 
in hooger beroep gevoercl verwe~r, is over-
wogen: - . · I _ 

,,dat . , .. hunne buitengewone ll)achtigingen 
hun siechts vergnnclen met een I (lees: een) 
schietgeweer, dus ieder afzoncledijkl op schacle
lijk geclierte te jagen, en niet, zooal~ zij gedii.an 
hebben, te zamen met meerdere sc!ietgeweren, 
terwijl naar hen clan nog we! de k6nijnen, die 
zij schoten, door drijvers werde~ gedrevcn, 
zooclat zij clan ook door hunne- bnitengewone 
machtigingen niet zijn gedekt" ; I _ · 

dat hieruit volgt, dat de Rechtbank de voor
me!dP, den requiranten verleende, iri h·et voimis 
als" bewijsmiddelen gebezigde btlitengewone 
machtigingen, in dezen zin heeft uitgelegd, dat 
·aan requiranten slechts is toegestain afzoncler
Iijk en alzoo niet in -vereeniging m~t ancleren, 
al warcn deze ook van eene soortgel..ijke buiten
gewone · machtiging· voorzien, en,_I met geen 
andcre hulpmiddelen clan (t.ot 1 llfaart 1915) 
met gebruik van een hond, schadelijk gedierte 
te -dooden ; I 

dat deze beslissing, de uitlegging van den 
inhoucl van een gebezigd bewijsmi~clel betref
fende, is feitelijk Pn de -daartegen 4oor requi-

ranten aangevoerde grieven alzoo -in cassatie 
niet kunnen worden onderzocht ; 

en ad 0. : clat waar aan de bij art. 26 der 
J~gtwet bedoelde buitengewo:rie machtiging 
zoodanige beperkingen kunnen worden · ver
bonden· als aan de admmistratie:ve' -autori
teiten, tot het verleenen daarvan, bevoegd, 
geraden en wenschelijk · voorkomen, ook 
art. 45b aldus is op _te vatten, dat de daar 
genpemde verbeurdverk!aring mede moet wor
den uitgesproken, indien 9-e buitengewone 
·machtiging; den dader, die ·zich onder· de in dat 
artikel genoemcle omstandigheden met een 
geladen schietgeweer in· het veld bevindt, ver
leend, clusdanige beperkingen · bevat, dat zij 
het gepleegde-feit niet dekt ;· 

dat derhalve de Rechtbank, als bewezen 
aannemende dat de requiranten, toen zij zich 
in voeg;e ais bij de dagvaarding vermeld, ieder 
met een geladen schietgeweer in het veld 
bevondcn, de in de hun verleende buitengewone 
machtigingen uitgedrukte voorwaarclen niet zijn 
nagekomen, terecht de verbeurdverklaring dier 
jachttuigen heeft uitgesproken; 

0., rlat hc,t voorgedragen micldel mitsdien 
niet tot cassatie kan leiclen ; 

O." evenwel ambtsn.alve: 
dat bij art. "-0 der ,Jagtwet de gepleegde over

treding strafba ar ·wordt gesteld met eene gelcl
boete van ten hoogste f 20, zoodat volgens 
art. 23 in Yerband met art, 91. Sr. de vervan-
gencle hechtenis den ·duur van vier da-gen niet 
kan te -bovc·n · gaan ; 
. dat derhalve de Rechtbank door de ver-
vangende hechtenis, door den eersten requirant 
te ondergaan bij niet-betaling cler hem opge
legde geldboato, te bepalen op vijf dag,m, de 
laatstgenoemde wetsartikelen heeft geschonden ; 

Verni1Jtigt het bostreden vonnis, voorzoover 
betreft den daarbij bepaalden dnnr van de ver
vangencle hechtenis door den reqni_rant Jhr. C. 
F: -W. v. H. te onclergaan bij niet-betaEng 
der hem opgelegde geldboete ; 

In zoover rech~doende ingevolge art. 
105 R. o.: 

Bepaalt; clat de aan den gemelden requirant 
opgelegde geldboete, zoo zij- niet is betaald 
binnen twee maanden na den dag, waarop deze 
uitspraak kan worden 'ten uitvoer gelegcl, zal 
warden vervangen door hechtenis van vier 
dagen; · 

Verwerpt voor het · overige het beroep. 
(Ned. Jnr.) 
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•29 Novernber 1915. ·· ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De uitdrukking ,,belemmeren" in art. 41 
1°. ·der Wet van 14 September 1866, S.138, 
omvat zoowel taalkundig als wegens hare 
tegenstelling tot het in-·hetzelfde artikel 
strafbaar gestelde ,,verhinderen" elke be
moeilijking bij bet gebruik der openbare 
wegen aan het krijgsvolk of de militaire 

• transporten aangedaan ; zij laat eene onder
. scheiding als in het bestreden vonnis ge
maakt tusscheD meer ei;i · minder vergaande 
bemoeilijkingen niet toe. 

Van zoodanig ,,belemmeren" is derhalve · 
zeer zeker sprake, waar bet - zooals i. c. -
krijgsvolk ; beti'eft, · hetwelk in meerdere 
~ectien in bet gelid marcheert en daarin 
door de eigendunkelijk verrichte handeling 
van den beklaagde, zij bet ook tijdelijk, 
wordt bemoeilijkt. 

(Inkwarticringswet art. 41.) 

Voorzitter : Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. S. Gratama, C. 0. Segers, 
H. Hesse en Jhr. Rh. Feith. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam, requirant van cassatie tegen 
een vonnis clier Rechtbank van den 14 Septem
ber 1915, waarbii met, niet-ontvankelijkverkla
-ring van den Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie bij het Kantongerecht · te Brielle 
in zijn hooger beroep tegen een vonnis van clat 
Kantongerechtvan den 9 Juni 1915, voorzoover 

. clit ·beroep is gericht tegen de claarbij gegeven 
vrijspraak van de subsicliaire telastelegging, en 
vernietiging van clat vonnis, voorzoover be
treft de daarbij ten aanzien van het primair 
ten laste gelegcle _gegeven beslissing - in hooger 
beroep J .. L., oucl 33 jaren, arbeicler, geboren 
te . Oostvoorne en wonencle te Rockanje, ter 
zake van _laatstgenoemcl feit is ontslagen van 
alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Aclvocaat-Generaal l\'.lr. 
Lecleboer. 

1 
., 

Het komt mij ·voor, dat het middel feitelijken 
grondslag mist. Immers in de zevencle over
weging, zegt .de Rechtbank met zooveeL woor
den, dat het ·primair ten laste gelegde feit, cla t 
beklaagcle op tij cl en plaats en onder de omstan
cligheclen in de clagvaarcling o mschreven -
d. i. als bestuurcler van een met een paard be
spannen wagen, rijdenclc op den· openharen 
weg ~ eigenclunkelijk van achteren met zijn 
gcspan in een troep - op marscli zijnde -
soldaten van het 37° Bataljon Landweer is 
gereden, zooclat zij ter zijde 1noesten sp1·ingen 
uit het gelid, om niet oncler het paard en voer
tuig t,e geraken, met zijne. sch11tcl claaraan -
wettig en overtuigend is bewczen door getuigcn
verklaringen· in bet vonnis opgenomen, in ver
bancl met de daaruit en uit beklaagcle's gercla
teerde erkentenis, voortvloeiende aanwijzingen. 

Duidelijker kon de Rechtbank niet zeggen, 
dat zij eene · beslissing omtrent beklaagde's 
,,schuld" had genomen en wclke. Het hezwaar 
van den heer reqnirant is clan ook kenlijk clat, 
mi de Rcchthank later het vonnis waarvan 
heroep, vernietigt voorzoover betreft de be
slissingen ten aanzien van het primair ten laste · 
gelegde en. dan - zooals zij zegt - ,,opnieuw 
rechtcloende, verklaart bewezen het• aan be
klaagcle teri. laste gelegcle leit", slechts hierin 
te <lien opzichte eene beslissing, het eigenlijk 
dictum, is te lezen en alclus de beslissing omtrent 
beklaagcle's schulcl zou ontbreken. Al ware het 
nn echter naar den vorm wellicht juister ge
wee5t, de vernietiging van het vonnis des 
eersten Rechters aan elke anclere beslissing te 
doen voorafgaan, toch kan dunkt mij, ·nit het 
geheele recleverbancl van het hestreclen vonnis 
niet anders worden opgemaakt, clan' cla_t de 
Reehthank ook het bewijs van heklaagde's 
schulcl aan het bewezen feit, aannam, terwijl 
zij zulks mocht doen in den vorm van eene over
weging, op de wijie waarop zulks trouwens te 
cloen gehruikelijk is. 

Waar later in het vonnis nog eens worclt ge
zegcl, ,,verklaart hewezen het ten laste gelegcle 
feit", volgt onmiclclellijk, ,, verklaart dat foit 
niet strafbaar" en ,.ontslaat den hek]aD,gcle van 

. Bij memorie zijn twee miclclelen van cassatie alle rechtsvervolging te clier zake". Hiermecle 
.voorgedragen, waarvan het eerste luiclt : , accentueercle de Rechtbank m. i. nog eens, 

,,Schencling of niet-toepassing der artt. 211, wat overigens uit de desbetreffencle overwe-
221, '223 j0 • 253 en 257 Sv., cloorclat de Recht- gingen reeds volgcle, clat het ontslag van rcchts
bank heeft verzuimcl een heslissing te ncmen vervolging geschieclde op groncl van 1J.i.et-straf
omtrent de schuld van den beklaagcle aan het baarheicl van het feit, zulks met het oog op de 
bewezen verklaarde ten laste gelegde feit; het tegenstelling in art. 216 Sv. tnsschen niet
vonnis zou nl. slechts inhouclen eene overwe- strafbaarheid van het feit, of van den clacler. 
ging, door welke rechtsmiclclelen de Rechtbank Tegen de heslissing, clat het feit niet strafbD,ar 
de schulcl van den beklaagcle bewezen acht.''. zoucle zijn en· het ontslag·van rechtsvervolging, 
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is gericht ]wt tweede middel, luide~de: ,,Schen- waar beoogt de wet, volgens de considerans 
ding of ·niet:toepassing van art. 

1
141 initio en eene regeling tot stand·te brengen· van hetgeen 

sub 2 der Wet van 14 September 1,866 (S. 138), betrekkelijk de inkwar_tieringen en het onder
zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de houd van het kr\jgsvolk en de traiispo:cten 
Wet van 22 Juli 1899 (S. 175) 1°. artt. 214 en Jeverantien-van onze Jegers of. v'ercledigings
,m 216 Sv." ' i werken, ten Jaste·van de inwoners of gemeenten 

Bedoeld art. 41 bedreigt met stra1i, voorzoover kan worden gebracht, doch · in art. 41. voor
het in dit geval in aanmerking kocit : hem, die zoover het hier in aanmerking komt, heeft 
eigendunkelijk 1°. enz ... , 21

• het\gebruik der men bewust het verbancl met die materie los
openbare ,vegen .... aan het krijgsvolk of de gemaakt. Blijkens de 'r{iemorie van toelichting 
militaire transporten weigert, of l:tat gebruik is in art. 41 eene . strafbeclreiging opgenomen 
verhinclert of belemrnert. I ,,tegen willekeurige hanclelingen welke de 

De Rechtbank oorcleelde nu, dat het ten mouvementen van marcheerend krijgsvolk of 
laste gelegcle, zooals dat volgens ha{e nitlegging van transporten zouclen kunnen belemrneren" • 
van de_ clagvaarcling, in feitelijke bistanclcleelen · en toen in het voorloopig verslag were! onge-· 
daarin was omschreven en als boven vermelcl merkt, clat zooclanige bepaling in het algemeen 
als bewezen is aangenomen, niet st~afbaar was strafwetboek thuis behoorcle, werd cleze opmer
volgens het aangeha·ald wetsvoor~chrift, wijl king in .de memorie van beantwoording niet 
in dat feit geen eigendunkelijk belemmeren weerSproken, <loch de opname in het wets~ 
van het gebruik van den weg ~on worclen ontwerp verclecligd, op groncl,- clat de voorzie
gezien, claar dit een veel vercler gaanhe bemoeie- ning niet kon worclen nitgestelc:l; totclat een 
lijking van het verkeer onderstelt. I Voorop zij nieuw algemeen strafwetboek zou zijn tot 
gestelcl, cla-t waar de Rechtbank we! aannam, stand gekomen (vgl. Bijl. Hanel!. 2• Kamer 

_ het ,,eigendnnkelijk" handelen van I beklaagde, 1864/65 bi. 247 en 1220, 1865/66 bi. 911 en 
hier kenlijk slechts het bestaan van ,,belem- 1711, alles bij art. 41). 
meren" in het gebruik van den weg f worclt ont- Ik acht het tweede rniddel alzoo gegrond 
kend. De woorclen van het · aangeliaald wets- en conclndeer tot vernietiging van het bestreden 
a11;ike~ wijze'.1 echter niet o~ zo~dani.e beperkte vonnis voorzoover het bewezen verklaarcle•niet 
strekkmg, mtegendeel ZIJ ZIJn algemeen en strafbaar is geoordeelc:l en beklaagcle van rechts
elke eigen<lunkelijke belemmering worclt daarin vervolging is ontslagen en dat, de Hooge Raad 
verb~den en strafbaar gesteld. Tetecht wordt het bewezen verklaarcle za,l qualificeeren als : 

' clan ook in cl~ memorie betoogd, dat het eigendunkelijk het gebruik der openbare wegen 
artikel juist den waarborg wil schtppen, dat aan het krijgsvolk belemrneren, den beklaagde 
het krijgsvolk den openbaren weg I steeds zal daaraan schulclig zal verklaren en met aanhaling 
knnnen gebruiken, zooals krijgsvolk dat be- .van de art. 41 der Wet van 14 S-iptember 
hoort te doen. En waar nn de op ma~sch zijnde 1866 (S. 138), I. gew. 22 Juli 1899 (S. 175), 
troep in clit gev.al in het gelid mar6heercle en art. 10 sub 20 en 11 der vVet van 15 April 
de manschappen tengevolge van Hcklaagde's 1886 (S. 64), art. 23 Sr. zal veroor<leelen. tot 
eigendmikelijke handelwijze ter~ijd~ nit het eene boete van f 5 met bepaling clat bij niet
gelid moesten springen, zie ik daarili Jel degelijk betaling der boete binnen twee maanden na de 
eene zoodanige bemoeielijking in h~t gebruik uitspraak van het arrest, deze zal worden v.er
van den weg, door clie soldaten, die als belem- vangen door hechtenis van vijf dagen. 
mering in den zin van dat artikel mdet worden 

I 
De Hooge Raad, enz. ; 

aang~merkt. 
Naast ,,belemmercn" wordt trouwyns in het Gehoord het verslag van den Raadsheer 

artikel gesproken van ,,verhinclerenf' en het Jhr. Feith; 
lijkt mij met den heer requirant zeer 1aannerne- Gelet op de middelen van cassatie, door den 
lijk, dat een veel verder gaande bempeielijking -requirant voorgesteld bij memorie : (zie cone!. 
van· hct troepenverkeer re·eds spoedig het adv.-gen.) ; 
kamkter van zooclanig verhinderen zdu krijgen. 0., dat aan den gerequireer<le bij de inleidende 

Ten overvloede wijs ik er nog op, dit blijkens dagvaarding primair is ten laste gelegd, dat 
de geschiedenis der wet, geheel in overeenstem- hij den .8 April 1915 des voormiddags circa 
-niing met de woorden van het artilcel, de be- 9~~ nur onder de gemeerite Brielle, als bestunr
·paling gcldt, onafha1ikelijk van deri invloed der van een 1het een paard bespannen wagen 
·die de belemmcring enz. zou kunne1 hebben , rijdende op den openbaren weg• eigendunkelijk 
op inkwartiering, transporten enz. I vVel is I het gebruik van dien weg aan een troep op 

I 
! 

I 
I 
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marsch. zijnde · soldaten van het 37° Bataljon 
Landweer· heeft belemmerd door aldaar van 
achteren met genoemd gespan te rijdei:J.,jn _ de 
achterste sectie van de 2° Compagnie van den 
troep, ,vaardoor de tot die sectie behoorende 
soldaten uit het gelid ter zijde moesten sprirtgen 
ten einde niet onder het paard en voertuig te 
geraken ;-

dat bij het bestreden vonnis dit feit bewezen 
<:loch·. niet strafbaar wer<;l verklaard en de 
gereqnireerJe te dier zake van alle rechts
vervolgtng werd ontslagen, - znlks op grond 
dat, hoewel wettig en· overtnigend is bewezen, 
dat beklaagde op tijd en plaats voormeld en 
onder de in de dagvaarding omschreven om-. 
standighedcn eigcndunkelijk van achtercn met 
zijn gespan in den bcdoelden troep soldaten is 
gereden, zoodat zij tor zijde moesten springen 

. nit het gelid om niet onder het paard en voer
tuig te geraken, zoomede zijne schuld daaraan, 
dit feit niet oplevert de overtreding, bedoeld bij 
art. 41, eerste lid der Wet van 14 September. 
1866 (S. 138), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 22 ,Juli 1899 (S. 175), daar in dat feit niet 
1mn worden gezien een eigendunkelijk ,.belem
meren" van het gebruik van den weg,.(hetgeen 
een vcel verder gaande bemoeilijking van· het 
verkcer ondcrstelt), terwijl het ook nict bij eenige 
anderc wet of verordening is strafbaar gesteld ; 

0. ten aanzien van het eerste middel van 
cassatie, hetwelk blijkens de toelichting hierop 
steunt, cla.t in het bestreden vonnis we] ,vordt 
overwogen, door welke rechtsmiddelen de 
Rechtbank de schuld van den beklaagde be
wezen acht, doch eene beslissing omtrent die 
schuld zelve ontbreekt ; 

dat de Rechtbank, aangevende door welke 
bewijsmiddelen zij het den gerequireerde 
primair ten laste·gelegde, zoomede zijne schuld 
daaraan, bewezen · acht, zich tevens over het 
bewezen zijn dier schuld heeft uitgesproken ; 

dat het middel alzoo is ongegrond ; 
0., dat bij het tweede 1niddel terecht wordt 

opgekomen tegen de beperkte beteekenis, door 
de Rechtbank gehccht aan de uitdrukking 
,,belemmeren" in art. 41 1° lid der Wet van 
14 September 1866 (S. 138) ; 

cl.at toch deze uitdrukking zoowel taal
lmndig als wegens hare tegenstelling tot het 
_in hetzelfde artikel strafbaar gestelde ,, ver
hindcren'.' e]ke bemoeilijking, bjj het gebrnik 
der openhare wegen aan het krijgsvolk of de 
militaire transporteu , aangedaan, . omvat en 

. zij eene onderscheiding, als in hct bestreden 
vonnis gemaakt, tnsschen n.eer . en minder 
vergaande bemoeilijkingen niet toelaat ; 

dat van zoodanig ,,belemmeren". derhalve 
zeker sprake is, waar he.t - gelijk hier -
krijgsvolk betreft, hetwelk in meerdere sectien 
in het · gelid marcheert en daariu door de eigen
dunkelijk verrichte ·haildeling van den be
klaagde, zij het ook tijdelijk, wordt bemoeilijkt; 

dat door de meergemelde beslissing der 
Rechtbank mitsdien de in het middel genoemde 
artikalen zijn · geschonden ; · 

Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Recht
bank te Rotterdam op 14 September 1915 in 
deze zaak gewezen, doch a.Jleen voor zooveel 
betreft het daarbij gegeven ontslag van rechts
vervolging ; · 

En in zoover opnieuw rechtdoende ten 
principale krachtens art. 105 R. 0. : 
• Qualificeert hot bewezen vcrklaarde feit als 
de overtreding van het ,,cigendunkelijk bet ge
bruik der openbaie wegen aan het krijgsvolk 
bolemmeren" ; 

Verklaa1t _den gerequireerde schuldig aan 
deze aldns gequalificeercle overtreding; 

Gezie11 act. 41 der Wet van 14 September 
1866 (S. 138) laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 22 Juli 1899 (S. 175), art. 10 aanhef en 
sub 20--•. en 11 der Wet van 15 April 1886 
(S. 64) en de artt. 23 en 91 Sr. : 

Veroordeelt den gereqnireerde tot eeno geld
boete van f 5, met bepaling dat de boete hij 
gebreke van voldoening binrien twee m1tanden, 
n1td1tt dit arrest kan worden ten nitvoer gelegd, 
zal worden vervangen door hechtenis van 
vijf dagen. (Ned. Jur.) 

29 November 1915. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het beroep in cassatie tegen het vonnis 
van den Kantonreohter, waarbij de be
klaagde, wegens het ,,zonder de vereischte 
jachtaote, consent of buitengewone mach
tiging niet de behoorlijke zorg 0111 te 
beletten, dat de honden, die hij bij zich 
heeft wild opaporen" is niet-ontvankelijk, 
daar tegen dit feit behalve eene geldboete 
van £ 20, tevens verbeurdverklaring van 
het onwettig gevangen wild is bcdreigd. 
(Anders Cone!. Adv.-Gen.) 

Ter beoordeeling van de vatbaarheid 
van een vonnis voor hooger berocp komt 
uitsluitend in aanmerking de ·straf, welke 
tegen het feit, zooals het is ten laste gelegd, 
is bedreigd, en niet de straf, welke naar 
aanleiding van het onderzoek ter terecht
zitting ir een gegeven geval zou kunnen 
worden toegepast, 

(R 0. art. 44; Jachtwet art. 20.) 
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I 
Voorzitter: llfr. A. M. B.' Hanlo. 

' ' 1 

Raden : Mrs. S. Gratama, H. :iv!. A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Vis~er. 

L. P., oud 22 jaar, schilder, gelloren en wo
nende te Zandvcort, requirant fan cassatie 
teg_en een vonnis van het Kant?ngerecht te 
Haarlem van 15 Augustus 1915, houdende 
bekrachtiging van een vonnis v:in dat Kan
tongerecht de dato 5 Mei l!H5, w~arbij requi
rant bij verstek als schuldig aan ~et : ,,zonder 
de vereischte jachtacte, c0nsent] of buiten
gewone machtiging niet de behc\orlijke zorg 
dragen om te beletten dat de hohden clie hij 
bij zich heeft, wild opsporcn", m,t toepassing 
van de artt. 40 jO. 20 ,ler Jagtwe~, art. 23 Sr, 
is veroordeeld tot f 20 boete of I vier dag9n 
vervangende. hechtenis. · I 

Conclusie van den Advocaat-cl\eneraal Mr. 
Ledeboer. 

Ten laste van den requirant is Uewezen ver-
1 

klaard wat bij dagvaarding was ten ~aste gelegd, 
dat hij op tijd en plaats daarbij vermeld in het 
jachtveld niet de behoorlijke zorig heeft ge
dragen om te beletten, dat de ho1~den die hij 
bij zich had wild opspoorden, terwijl hij, beklaag
de, niet voorzien was van een jachtdcte, buiten-
gewone machtiging of consent. \ 

Bij de arresten van den Hoogen Raad van 
24 Mei 1909 (W. 8887) en 26 Fepruari 1912 
(W. 9309) werd beslist, dat bijl zoodanige 
telastelegging, verbeurdverklaring van onwettig 
gevangen wild, krachtens art. 45c d~r Jachtwet 
mogelijk was en derhalve eene a~1dere straf 
was bedreigd clan enkel geldboete van ten 

I 
hoogste ~ 25, zoodat volg~ns deui regel van 
art. 44 hd 2 R. 0., de mtsprak1n van den 
Kantonreohter aan hooger beroep waren 
onderworpen. I 

Volgens deze opvatting ZOU de roorziening 
in cassatie van· dezen requirant niej;-ontvanke
lijk zijn. Nu is het van minder bejang of zoo
danige zaak al dan niet appellabel lis, dan we] 
dat vaststaat welk- rechtsmiddel lmen heeft 
aan te wend en en ik zou clan ook teger- 's Hoogen 
Raads opvatting, hoewel ik die niet dee!, niet 
willen reageeren, ware het niet, daJ Uw arrest 
van 8 December 1913 (W. 9588) (N. J. 1914 
bi. 288, Red.) ernstigen twijfel k~n wekken, 
of in een geval als het onderha v!ige hooger 
beroep da)l wel cassatie openstaat tegen de 
beslissing van den Kantonrechter. I 

Daarbij toch werd - in afw1jking van 
vroegere rechtspraak - uitgemaakt, dat in 

I 

I 
I 

art. 22 Jachtwet het verbod. van zoeken · en 
ra pen van eieren van -wild, twee oncl'erscheiden; 
niet gelijksoortige feiten, zelfstanclig strafbaar 
stelcle, daar het zoeken van eieren kan geschie: 
den zonder het rapen en omgekeerd en dat 
alzoo, waar alleen ten laste was gelegcl het 
zoeken van eieren, geen sprake· kan zijn van 
verbeurdverklaring van eieren en -een naar 
aanleiding van zoodanig feit gewezen uit
spraak van den Kantonrechter, mitsdien niot 
voor hooger beroep vatbaar was. 

Mij dunkt precies dezelfde redeneering geldt 
ook voor art. 20 Jachtwet. In het eerste lid 
wordt verboden, zonder eenig daar omschreven 
dekkend document, in het veld eenige paging· 
te doon, om wild op te sporen, te bmnaohtigen 
of te dooden. Ook hior drie onderscheideii, 
niet gelijksoortige ieiten, men kan tooh uit ter 
aard zeer goed eene dazer handelingen ver-· 
riohten, zonder- een der anderf'. 

En nu het tweede lid van dat artikol, waarop 
bet in clit geval aankomt. Dat vervolgt, voor 
zoover hier van belang ,,daarondor is begrepen 
zoo hij niet de behoorlijke zorg draagt om te· 
beletten, clat de hond of de honden, dio bij bij 
zich heeft, wild opsporen, drijven of grijpen". 

Op de vraag waaroncler dit een on antler is 
begrepen, moet dunkt mij het antwoord zijn; 
onder ell' paging tot opsporen van het eerste lid; 
het gemis aan zorg om opBporen door den hond 
te beletten, en zoo vervolgens onder de paging 
tot bemagtigen en tot dooden, respeotievelijk 
gebrek aan toezioht om het drijven of grijpen 
door honden tegen te gaan. Ook in het tweede 
lid zie ik dus geheGJ ondersoheiden zolfstandige 
feiten omsohraven, men ka11 zeer goed nalatig 
zijn in de zorg om bet opsporen van wild te 
beletten en toob de noodige maatregelen niet 
veronacbtzamen, om hat _drijveii of grijpen 
tegen te gaan, onz. 

Bij 1uijne opvatting ftaan clan in het tweede 
lid, de uitdrukkingen, opsporeri, drijven_:en 
grijpen, zelfstandig m~ast en dus in zoover 
tegenovor elkan.cler, dat, als men van opsporen 
spreekt, daardoor b.et meerclai:.e, drijv011 en 
grijpen is uitgesloten. lndien · alzoo, zooals 
in dit geval, in ·do inleidendo dagvaarding 
sleobts wordt gesteld, gomis aan beb_oorlijke 
zorg om ta beletten, dat de hondon dio beklaagde 
bij zioh had, wild opspoorden, kan er rechtens 
nooit Sprake zijn van· grijpen of bemaohtigen 
van wild en dus niet van verbourclvorklaring 
van onwettig gevangen wild, als bijkomencle 
straf. Immers al zou bij de bobandeling · der 
zaak blijkon, dat op het opSporen, ook grijpon 
van wild gevolgd ware, dan nog zou zoodanige 
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verbeurdverklaring m. i. nieti mogen warden 
u,itgeSproken, daar dan eene straf zou warden 
opgelegd, voor een we] is waar gepleegd, doch 
niet aan de kennisneming van den Reohtor 
onderworpen strafbaar foit. En dat de ver
beurdverklaring van art. 45c Jaohtwet, deugde
lijk is eene (bijkomende) straf, niet een po!itie
maatregel, als b.v. de vernieling bedoeld in 
art. 47 lid 2 en de verbeurdverklaring in enkele 
bepa!ingen van belastingwetten, daarover kan 
dunkt mij geen verschil van gevoelen bestaan. 

Ik zo1l. dus meenen, dat het vonnis waar
tegen berocp, niet vatbaar was voor appel, 
'zoodat tereoht het rechtsmiddel van cassatie. 
daartegen is aangewend. Daar ik echter geene 
gronden tot oassatie heh gevonden, concludeer 
ik tot verwerping van het beroep. 

[Behalve de aangehaa]de arresten vgl. men 
de arresten H. R. van25 October 1909 (W. 8913), 
9 Mei 1910 (W. 9037) en 29 Juni 1910 (vV. 9053), 
in welke zaken echter of van bemachtiging en 
dooden of van opsporen en drijven sprake is.] 

De Hoage Raad, enz. ; 

Gehaord het verslag van den Raadshecr 
Visser; 

0. amtrent de ontvankelijkheid van hct 
beroep: 

dat aan requirant bij inleidende dagvaarding 
is ten laste gelegd : 

dat hij en ecn medebeklaagde in de gemeente 
Zandvoort op 19 Januari 1915 des namiddags 
omstreeks l ~~ uur, zich bevindende in het 
jachtveld duinen niet de beboorlijke zorg 
bebben gedragen am te beletten, dat de honden, 
die zij bij zioh hadden, wild opspoorden, terwijl 
zij niet waren voorzien van een jachtakte, 
buitengewone machtiging of consent ; 

·. dat <lit feit ten aanzien van re·quirant wettig 
. en overtuigend bewezen is verk]aard, met 
qualificatie en strafoplegging als in den hoofde 
dezes is vermeld ; 

0., dat het aan requirant ten laste gelegde 
feit valt onder de strafbepaling van art. 40 der 
Jagtwet terwijl bij art. 45c dier wet daarop 
als bijkomende straf is bedreigd verbeurte ten 
behoeve van 's Rijks schatkist van het onwettig 
gevangen wild ; zijnde immers niet uitgesloten 
de mogelijkheicl clat ook wnder nader toedoen 
van den sohuldige het opgespo0rde wild door 
den· hond wordt bemaohtigd ·; 

dat derhalve dit feit met een andere straf is 
bedreigd clan geldboete van ten hoogste f 25, 
zoodai; hier . van toepassing is de regel van 
art. 44 ze lid R. 0., zonder dat hierop ,van 
invkecl kan zijn dat bij niet-bemachtigen van 

wild geen ve~beurdverklaring claarvan vie] uit 
te spreken, omdat ter beoord~eling van de 
vatbaarheid van een vonnis voor hooger 
beroep uitsluitencl in aanmerking komt cle 
straf, welke tegen het feit zooals het ten laste 
is gelegd, is beclreigd en niet de straf, welke 
naar aanleidirig van het onderzoek ter terecht
zitting in een gegeven geval zou kunnen warden 
toegepast ; · 

dat mitsdien het beroep in cassatie volgens 
de artt. 103 R. 0. en 353 Sv. niet-ontvanke
lijk is; 

Verklaart den requirant niet-ontvankelijk 
in zijn beroep. (Neel. Jur.) 

30 NovPinbei· ' 1915. M1ssrvE van den Minis
ter van Oorlog aan de burgemeesters 
betreffende opkomst van land~tormplichti-
gen na eindiging van vrijstelling. --

Ik heb de eer U te verzoeken om wanneer 
U blijkt, dat een niet in werlrelijken dienst 
zijnde landstormplichtige, behoorende tot eene 
jaarklasse, die zich in werkelijken dienst be
vindt, ophoudt te verkeeren in een der ge
vallen, welke grond opleveren om niet in 
werkelijken dienst te komen, _biervan kern:iis 
te geven aan den Oommissaris der Koningin. 

Zoodra U door den Oommissaris der Koningin 
mededeeling is gedaan van bet tijdstip, waarop 
en de plaats, · waar de landstorrnplichtige· voar 
den provinciale-adjudant moet verschijnen om 
in werkelijk~n dienst te worden gesteld, zal 
bij door U, bij persoonlijke kennisgeving moe
ten warden opgeroepen. 

Voor zooveel noodig, vestig ik er 'uwe 
aandacht op, dat bet vorenstaande oak geldt 
ten aanzien van landstormplicbtigen, die op
houden gevestigd te zijn elders clan- in Neder
land, Duitschland of Belgie . 

In bedoelden zin gelieve U ecbter niet te 
bandelen ten aanzien van hen, die tot nader 
order buiten oproeping zijn gelaten onidat zij 
landstormplicbtig zijn geworden tengevolge 
van een bun als militieplichtige verleende 
vrijstelling wegens kostwinnerscbap of wegens 
persoonlijke onmisbaarbeid. Voorsbands 
wensch ik dezen als landsformplichtigen buiten 
oproeping te laten, oak indien hun vrijstelling 
een einde neemt, en wel met het oog op den 
dienstplicht; die hen als inilitieplichtigen wacbt. 

1 December 1915. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedbeld in artikel 48 der Pensioenwet 
voor de bijzondere leeraren 1913. S. 485. 
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WIJ WILHELMINA; ENZ. I • 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
'Financien en van Binnenlandsclie Zaken van 
29 October 1915, n°. 135 (Afdee!inJ Pensioenen), 
en van 29 October 1915, n°. 16427 (Afdeeling 
Onderwijs); I· 

Gezien artikel 48 de1; Pensioeriwct voor de 
b1jzondere leeraren 1913 ; I 

Den Raad van State gehoordl (advies van 
·16 November 1915 n°. 40); 1

1 Gclet op het nader rapport van Onz<' voor
noemde Ministers van 23 Novfmber ·1915, 
n°. 127 (Afdeeling Pensioenen), en van 27 No
vember 1915, n°. 18041 (Afdeeling Onderwijs); 

I . 
Hebben goedgevonden en verstaa:n te bepalen: 
Art. 1. Elk beslnit tot aanwijhng van een 

bijzonder gymno,sinm op grond vah artikel 157 
der Hooger-onderwijswet of tot intrekking 
van zoodanige aanwijzing op gron~ van artikel 
167 dier wet, wordt in afschrift gezonden aan 
den Burgerlijken Pensioenraacl. 1

1 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

geeft binnen twee weken nadat h~m bekend is 
geworden dat eene bijzondere hodgere burger
school voldoet of heeft opgehoude;i te volcloen 
aan de in artikel 2, lit. a, eerste ~insnede, der 
Pensioenwet bedoelde eischen, biervan en van 
het tjjdstip waarop die omstandighe~d is ingetre
den, kennis aan den Burgerlijken Prmsioenraad. 

Binnen twee weken na de dagterkening van 
het Koninldjik besluit tot aamvijz/ng van een 
bijzoncler gymnasium op grond van artikel 157 
der Hooger-onderwijswet doet Onie genoemde 
:Ofinister den Burgerlijken Pansio6nraad eene 
verklaring toekomen, waaruit blijkt of dat· 
gy~nasium een door het hoofd I voor eigen 
rekening beheerd gymnasium is. . 

Bij de mededeeling - ingevolgel het tweede 
lid - dat eene bijzondere hoogere burgerschool 
voldoet aan de daar bedoelcle eische~, voegt die 
i\'Iinister gelijke verklaring ten aaniien van die 

I 

school. ' 
Van de verklaring bedof'Jld in hkt dercle en 

van die becloeld in het vierde lid( zendt die 
Minister afschrift a.an het hestuur of het hoofd. 

2. Binnen twee weken na de dlgteekening 
van het in het, laatste lid van het ~orig artikel 
bedoelde afschrift geeft het bestuur of het 
hoofd . van het. gymnasium of van Ide hoogere 
.burgerschool den Burgerlijken Pensioenraad 
de namen en voornamen, het geboprtejaar en 
den geboortedag op van de leerareii, die op het 
tijdstip van ingang van de aanwijiing of van 
het voldoen aan de betrokken eis'c!ien aan het 
gymnisium of aan de hoogere blugerscbool 

Vfilb~d•n wnren. II . 

Het voegt bi{ die opgaven : 
a. afschriften va.n de acten van o anstelling 

dier leoraren. in de betrekking of be:trokkingen 
van leeraar diEI zij op het in het eerste lid be
doelde tijdstip vervulden ; 

b. eene gespecificeerde opgave-van de inkom
sten en andere voordeelen die zij op d,1-t tijdstip 
in die betrekking of betrekkingen genoten; 

voorts, voor zooveel hen betreft, die· op dat 
tijdstip tegelijkertijd burgerlijk ambtenaar, 
gemeente-ambtenaar of onderwijzer waren ; 

·c. afschriften van de acten van aanstelling 
van clezen in hunne burgerlijke of genieentelijke 
betrekking of betrekkingen of in hunno betrek
king of betrekkingen van onderwijzer. 

Zijn er onder de leervakken waarin die 
leeraren op dat tijclstip onderricht gaven, die 
niet geregeld onderwezen werden, dan geeft het 
clie leervakken op. 

Zijn er onder die lceraren, die op dat tijdstip 
cen afwisselend aantal lesuren hadclen en wier 
bezolcliging per lesuur. werd berekencl, clan ver
strekt het de gegcvens, nooclig 0111 ·voor die 
leeraren, op den voet van art. 9, derde lid, hot 
beclrag der vaste inkomsten te bepalen. 

3. V66r den 15don der eerste maancl van 
elk vierendeeljaars ontvangt de Burgerlijke 
Pensioenraad van de besturen of hoofden der 
gymnasia en hoogere burger,cholcn de volgencle 
gegevens m<'t betrekking tot de leern,ren die 
in het laatst verstreken vierendeeljaars -in bun 
dienst waren : 

a. afschriften van de acten van aanstelling 
van hen: die in dat vierendeeljaars als leeraar 
zijn henoemd ; 

b. afschriften van de acten van ontslag 
van hen die in dat vierencleeljaars als leeraar 
zijn ontslagen ; 

c. afschriftim van de beschikkingen waarbij 
leeraren in clat vierendeeljaars hctzij zijn be
noemd in eene tegelijkertijd met hunne betrek
lung van leeraar te vervullen. hurgerlijke of 
gemeentelijke betrekking of betrekking . van 
onclerwijzer, hetzij, bij bedoelde gelijktijdige 
vervulling van hetrekkingen,- als burgerlijk 
ambtenaar, als gemeente-ambtenaar of als 
onderwijzer zijn ontslagen ; 

d. afschriften van de beEchikkingen, waarbij 
in de inkomsten en andere voordeelen die leer
aren :i;Js zoodanig genoten, in dat vierendecl
jaars verandering- is gebracht; 

e. eene opgave van hen die in dat vierendeel
jaars verlof hebcen gehad - hetzij dat hun dit 
uitdrukkelijk werd verleend, hetzij clat 'door 
hen, onder stilzwijgende goedkeuring van het 
bestuur of het hoofd van het gymnasium of van 

-----~ --- - -----~ - J.--~-
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de hoogere burgerschool b.v. wegens ziekte 
geen dienst werd gedaan - en w:ier verlof meer 
dan een jaa.r achteenvolgens heeft geduurd. 

Ten aanzien van het verlof van ieder dezer 
leeraren behoort te worden opgegeven het tijd
stip waarop het is ingegaan en dat waarop het 
is geeindigd ; 

f. afachriften van de beschikkingen, waarbij 
leer~ren in cl.at vierendeeljaars in hunne betrek
king werden geschorst. 

4. Bij _de in art. 3 bedoelde afschriften wor
den, voor zoover van een en antler niot reeds 
uit die stukken. blijkt, door de besturen of 
hoofden der gymnasia en hciogere . burger
scbolen gevoegd : 
. bij die bedoeld onder a, eene opgave van de 

voornamen der betrokken leeraren en van- ja;i,r 
en dag hum1er geboorte ; . 

bij die ·bedoeld onder a, b. en c, eene opgave 
van den dag van ingang van de benocmiiig of 
van bet ontslag der betrokken leeraren ; 

bij die, bedoeld onder a en d, eene gespecifi
ceei·de opgave van de inkomsten en andere 
voordeelen die ieder der betrokken leeraren in 
zijne betrekking of betrekkingen van leeraar 
zal genieten ; voorts, bij die, bedoelci onder a, 
ten opzichte van de leeraren met een afwisse
lend aantal lesuren, w:ier bezoldiging per lesuur 
wordt berekend, de verderegegevens, noodigom 
voor hen, op den voet van art. 9, eerste of tweede 
lid, bet bedrag der vaste inkomsten te bepalen ; 

bij die, bedoeld onder d, eene opgave van den 
dag van ingang der in de betrokken inkomsten 
en andere voordeelen gebrachte verander:ingen ; 

bij die, bedoeld onder f, eene opgave van den 
dag van ingang der schorsing. 

·5_ De bestnron of hoofden der gymnasia 
en hoogere burgerscholen voegen bij de in 
artikel 3, lit. a, bedoelde afschriften, indien er 
onder de betrokken leeraren zijn ; 

a. die vroeger burgerlijk ambtenaar, ge- · 
meente-ambtenaar of onderwijzer zijn geweest, 
eene opgave van die leeraren .en van de door 
ieder hunner laatstelijk v66r zijne benoem:ing 
tot leeraar bekleede burgerlijke of gemeente
lijke betrekking of betrekkingen of betrekking of 
betrekkingen als onderwijzer ; 

b. die vroeger tijdelijk leeraar zijn geweest, 
afschriften van de aanstellingen dier leeraren 
als tijdelijk leeraar en gegevens waaruit van 
den duur van den diensttijd en van het totaal 
der :inkomsten en voordeelen :in elke der tijde
lijke betrekkingen als leeraar blijkt. 

6. vY anneer een leeraar de in het tweede 
lid van artikel 16 of de in het eerste lid van 
artikei 17 of het vijfde lid van artikel 18 der 

Pensioenwet bedoelde kennisgeving doet, zendt 
Onze Minister van Financien die kennisgeving. 
zoo spoedig. mogelijk aan den Burgerlijken 
Pensioenraad. 

7. Onze Minister van B:innenlandsche Zaken 
doet binnen, twee weken na de dagteekcming 
z,jner beschikking tot weigering van de bekrach
tiging van de aanstelling van een leeraar hiervan. 
schriftelijk mededeeling aan den. Burgerlijken. 
Pensioenraad. 

8. Wanneer een leeraar om een der redenen, 
genoemd in artikel 4, lit. b, <ll'r Pensioenwet, 
wordt ontslagen, wordt hiervan melding ge
maakt in de acte van ontslag. 

9. Een leeraar met een afwisselend aantat 
!esuren, ,wiens bezoldiging. per lesnur worclt . 
berekend, wordt geacht gedurende zijnc vijf 
eerste dienstjaren per jaar als vaste inkomst te 
genieten het bedrag aan inkomsten, berckend 
naar het aantal lesuren dat zijn ambtsvoor-· 
ganger in zijne laatEte vijf dienstjaren a.ls leer
aar, of - had deze eeri diensttijd als zoodanig 
van minder clan vijf jaren - :in dat kortere
tijdvak gemiddeld per jaar heeft gehad. 

Heeft de belanghebbende .. geen ambtsvoor
ganger, dan geschiedt de berekening naar het. 
aantal uren waB,rin hij, naar den maatstaf van 
het bij zijne benoeming voor hom vastgesteld 
aantal lesuren per week, per jaar onderricht, 
zal geven. 

Is belanghebbende een op het tijclstip van 
ingang van· de· aanwijzing van oen gymnasium 
of van het · voldoen door een hoogere burger-
school aan de in art. 2a der Pensioenwet be-
doelde eischen, aan dat gymnasium of die· 
hoogere burgerschool verbonden leeraar, clan 
wordt hij geacht gedurende zijne eerste vijf. 
dienstjaren· na dat tijdstip per jaar als vaste· 
inkomst te. genieten bet bedrag aan inkomsten, 
berekend naar het aantal le~uren, dat hij in de
laatste vijf aan dat tijdstip voorafgaandedienst-
jaren als leeraar, of - bij een diensttijd als zoo
danig van minder dan vijf jaren - in dat. 
kortere tijdvak gemiddeld per jaar heeft gehad_ 

Na elk vijftal dienstjaren van den belang-
hebbende wordt berekend zijn gemiddeld aantal 
lesuren per jaar over de laatste vijf jaren'. Is 
dit gemiddelde hooger clan het gemiddeld 
aantal lesuren w::tarnaar zijne vaste inkomst 
over die jaren berekend is, dan wordt hct. 
-bedrag aan inkomsten, berekend naar . dat. 
hoogere gemiddelde aangemerkt als' z\jne vaste· 
inkomst per jaar over bet volgend vijftaL 
jaren. 

·10. l)e Burgerlijke Pensioenraad zendt de· 
voor de regeling van den pensioensgrondslag van .. 
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een leeraar vereischte gegev'ens met zijn aclvies I burgerschool dat dit bedrag moet storten, zoo·
omtrent die regeling zoo spoedig. tjiogelijk a,an' I mede aan Onzen Minister van Financien. 
Onzen Minister van Financien. \ . i 15. De door de Pensioenwet voorgeschreven 

11. Onze .Minister van Financien zendt van stortingen van pensioensbijdragen geschieden 
dke beschikking tot vaststelling v~n den pen- ! bij een betaalmeester. 

I • 

sioensgrondslag van een leeraar :J,fschrift aan : Ook worden de door provinciale besturen, 
bet bcstuur of hooftl van het gymn~sium of de • door gemeentebesturen en door den directeur 
hoogere burgerschool, waaraan. /ue leeraar van bet Pensioenfonds voor de gemeente
verbontlen is, zoomede aan den Burgerlijken ambtenaren ingehouden pensioensbijdragen zoo 
.Pensioenraad en. ltan den directeJr van het spoetlig mogelijk bij een betaalmeester gestort. 
Weduwen- en weezenfonds voor I burgerlijke 16. Van de pensioensbijtlragen die op 
,i,mbtenaren, I . grond van het ·tweede lid van artikei 23 of het 

Onze genoemde :iYiinister voegt pij het af- : tweede lid van artikel 24. der Pensioenwet 
.schrift voor bedoeld bestuur of hooftl een voor ! mcieten worden 1teruggegeven, worden de be
<len leeraar bestemd afschrift dat 8.ezen door dragen ·door· den Burgerlijken Pensioenraatl 
<lat bestuur of hooftl zoo spoedig moJelijk wordt medegedeeld aan Onzen Minister van Financiiin. 
uitgereikt. [ 17. In het geval bedoeld in het eerste lid 

12. De Burgerlijke Pensioenraaq zendt de van artikel 33 der Pensfoenwet, wordt de op 
in artikcl 5, lit. b, genoemde stukken met zijn , de ongeschiktheid betrekking hebbende genees
.advics omtrent de vaststelling va1 elk vpor kundige verklaring gezonden aan Onzen Minis
pensioen in te koopen tijdvak en van het voor ter van Financien, die omtrent de bewijskracht 
den inkoop te betalen bedrag aan Onz~n Minister dier verklaring beslist, den Burgerlijken Pen
Yan Finan:cien, wiens beschikking\ aan den sioenraad gehoord. De beslissing van diem 
leeraar en aan het bestuur of het hoofd van het Minister wordt in afschrift metlegedeeld aan het 
gymnasium of elf hoogere burgerschocll, waaraan bei tuur of het hoofd van het gymnasium of de 

· de leeraar verbontlen is in afschrift w~rdt mede- hoogere burgerschool dat de pensioensbijdrage 
getleeld. _ \ stortte of aan den betrokken leeraar, indien 

13. Telken jare v66r 1 Maart I zendt de 
I 

deze zelf de starting deed. vVordt die leeraar 
J3urgerlijke Pensioenraad Onzen :iYiihister van I voor de vertlere vervulling van zijne botrekking 
Binnonlandsche Zaken en Onzen :iYii\uster' van ongcschikt verklaard, dan geeft de Burgerlijke 
Financiiin eene gespecificeerde opgavo van do, Pensioenraad het bedrag tlier bijdrage op aan 
ingevolge de Pensioenwet, voor de JeJraren van Onzen Minister van Financien. 
elk gymnasium en van elke hoogere bufgerschool 18. In hot geval; bedoeltl in het tweede lid 
-over het laatst verstreken jaar verschulcligtle van artikol 33 der Pensioenwet, geeft de Burger-
pensioensbijdragen. I I lijke Pensioenraad het bedrag dat teruggestort 

14. De Burgerlijke Pcnsioenraatl geeft bij i moot worden, op aan Onzen Minister van 
:zijn advies omtrent de pensiocnsaan½:age van i Financien. Deze stelt het bestuur of hot hoofd 
-een leeraar de bedragen op die, indi~n de aan- : van het gymnasium of de hoogere burgerschool 
vrager worclt gepensionneertl op grontl van het ! dat de pensioensbijdrage terugontving, van de 

I 

-vierde lid van artikel 31 en van artikel 32 der verplichting tot terugstorten in konnis . 
.Pensioen,vet op zijn pensioen zulleh moeten Vindt de terugstorting, - hetzij zij door het 
wonlen ingehouden. · I bestuur of het hoofd van het gymnasium of 

Ontvangt de bela.nghebbende geen pensioen, de hoogere burgerschool, clan we! door den 
<lan geeft de Pensioenraacl het aan fensioens- belanghebbendo zelven moet geschieden -, 
bijdrage vc:rschuldigde, betloeld in Het vierde niet binnen den bij de wet gestelden termijn 
lid van. artikel 31 der Pensioenwet, fn de ge- plaats, clan komt; indien het gymnasium of de 
deelten van pensioensbijdragen, bedoeld in het ! hoogere burgerschool op grond van artikel 168 
.tweede en in het derde lid van artik~l 32 dier I der Hooger-onderwijswet, respecticvelijk arti
'\vet, zoo spoedig 1nogelijk nadat hezh bekend ! kel 45bis der wet tot regeling van het middelbaar 
;is geworden dat ten aanzien daarvan

1
het daar ! onderwijs subsitlie uit 's Rijks kas geniet, het 

.bepaalde toepassing kan vinden op aan bet · terug te storten bedrag in mindering van dat 
_gezag dat de ·inhouding moet doen 0£ - voor i subsidie. Voor zooveel het niet in mindering 
wat het in het tweede lid van laatstgenoemd kan komen van zoodanig subsidie wordt het,. 
,artikel bedoelde nog bij te dragen ·b~tlrag be- I indien de belanghebbende in eene burgerlijke 
ioreft - aan dat gezag of aan het bestuur. of J of gemeentelijke betrekking of als onderwijzer 
Jiet hoofd van het gymnasium of van dfhoogere j bij het openbaar. lager onderwijs is herplaatst, 

I 
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in den kortst mogelijken tijd op zijne bezoldi
ging ingohouden. Kan inhouding op dien voet 
niet plaats hebben, dan wordt; indien de 
belanghebbende in do betrekking waarin hij 
werd herplaatst, -van overheidswege wordt ge
pensionneerd, hot bedoe]de bedrag in den kortst 
mogelijken tijd ingehouden op zijn pensioen. 

19. Het Departement van Financien ont· 
vangt: 

1. Van Onzen Minister van Binnimlandsche 
Zaken telken jare v66r 1 Mei eene opgave in 
duplo van de pensioeilsbijdragen die op de 
aan gymnasia en hoogere burgerscho]en op 
grond van artikel 168 der Hoogor-onderwijswet, 
respectievelijk artikel 45bis der wet tot regeling 
van het middelbaar onderwijs over het laatst 
verstreken jaar verleende Rijkssubsidies zijn 
ingehouden ; 

2. van het bestuur of hoofd van elk gym
nasium eri van elke hoogere burgerschool : 

a. telken jare v66r 2 Januari een staat in 
duplo, bevattende eene gespecificeerde opgave 
der voor of door de leeraren die in het laatst 
verstreken jaar aan het gymnasium of de 
hoogere burgerschool verbonden waren, inge
volge het eerste lid van artikel 30 en het tweede 
lid van artikel 32 der Pensioenwet over dat 
jaar gestorte pensioensbijdragen, de quitantie 
-of quitantien van storting en, wordt door een 
bestuur of hoofd meer dan een quitantie over
gelegd, een staat behelzende eene opgave der 
quitantien; 

b. binnen eene week na het tijdstip van in
gang van het ontslag - in den loop van een 
jaar - ·van een aan het gymnasium· of de 
hoogere burgerschool verbonden leeraar, een 
staat in duplo, bevattende eene gespecificeerde 
-opgave van hetgeen ingevolge het tweede lid 
van artikel 30 der 

0

Pensioenwet voor dien leeraar 
.aan pensioensbijdrage is gestort, benevens de 
quitantie van storting; _ 

· 3. van ieder leeraar die in den loop van een 
jaar als zoodanig wordt ontslagen en voor wien 
de in artikel 30, tweede lid, der Pensioenwet 
bedoelde pensioensbijdrage, niet v66r zijn 
-ontslag is betaald, binnen eene week na de 
cStorting van die bijdrage ingevolge het eerste 
1id van artikel 31 dier wet een staat in duplo, 
.beva ttencle eene gespecificeerde opga ve van 
.hetgeen door hem werd gestort, benev!)ns de. 
-quitantie va.n storting ; 

4. van gedeputeerde staten van elke pro
·vincie, van het bestuur- van elke gemeente en 
van den directeur van het pensioenfonds voor 
-de gemeente-ambtenaren telken jare in de 
.maand Februari de quitantien voor de storting 

1915. 

van de in het · laatst verstreken jaar ingevolge 
het vijfde lid van artikel 31 en het tweede en 
het derde lid van artikel 32 der Pensioenwet 
ingehouden pensioensbijdragen, benevens· een 
staat behelzende eene opgave van- die quitan-
tien; 

' ' . . . . 

5. · van het bestuur of het hoofd van een 
gymnasium of eene hooger:e hnrgerschool of 
van een herplaatst oud-leeraar, dat of die- op 
grond van artikel 33, tweede lid, der Pensioen
wet eene pensioensbijdrage in 's Rijks !ms 
terugstortte, binnen eene week _ na de storting 
de daarop betrekking hebbencfe· quitantie: 

De in het eerste lid bedoelde staten worden 
ingericht volgens de bij dit besluit gevoegde 
modellen A, B, C en D. · 

· 20. Op de verantwoording van ingevolge 
de Pensioenwet verschuldigde pensioensbij. 
dragen wordt door den Burgerlijken Pensioen
raad controle geoefend. 

21. De Burgerlijke Pensioenraad ontvangt 
voor de uitoefening van de in het vorig artikel 
bedoelde controle een .afschrift van de opaave 
bedoeld in artikel 19, onder 1, een exem;laa; 
van elk der staten, opgemaakt volgens de 
modellen A, · B en C, vergezeld van eene ver
klaring, waaruit blijkt of het of de op den staat 
vermelde bedrag of bedragen in 's Rijks kas 
is of zijn gestort en voorts dergelijke verkla
ringen met betrekking tot de pensioensbijdra- -
gen, bedoeld in artikeJ- 19, ·onder 4 en 5. 

22. Onze Minister van ·Financien stelt eene 
lijst vast van de stukken q.ie een leeraar bij eene 
aanvrage oni pensioen moet overleggen. 

Ieder die uit eene betrekking van leeraar 
wordt ontslagen, ontvangt bij de op het ontslag 
betrekking hebbende beschikking eene l~jst als 
in het eerste lid bedoeld. 

:Qe besturen en hoofden van gymnasia en 
hoogere burgerscholen ontvangen de lijsten 

.op aanvrage van het Departement van Fi
nancien. 

· 23. Elk besluit tot toekenning van een 
leeraarspensioen wordt in afschrift medegedeeld 
aan d~n grpensionneerde, aan de Algemeene · 
Rekenkamer, aan den Burgerlijken Pensioen
raad en aan den directeur van het· Wedu
wen- en weezenfonds voor burgerlijke ambte
naren. 

24. De pensioenen van ·oud-leeraren worden 
gebracht op de begrooting van het Departement 
van Binnenl\),ndsche Zaken. 

Die pensioenen worden bij het Departement 
van Financien in het grootboek der pensjoenen 
voor de bijzondere leeraren ingeschreven, 

25_- De gepensionneerden ontvangen een 

89 
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bewijs van inschrijving van hun pen
sioen. · · · · I· 

26. De betaling van de pensioenen 
geschiedt door de betaalmeesteis, 
in driemaandelijksche termijnen, 6p 
aan het Departement van Fina~-
01en samengestelde betaalsrollen, . I 
op vertoon en tegen ·overlegging 
bij de betaling van elken termijn 
van ·de pensioenacte, respectieveli.1k 
van eene attestatie de vita van ddn 

I 

gepensionneerde, tenzij, wat laatsp-
genoemd bewijsstuk betreft, van de 
overlegging daarvan op den voet va~ 
het Koninklijk besluit van 16 N6-
vember 1894 (Staatsblad n°. 173) vrij
stelling is verleend. I · 

27. Van Ons besluit van 17 Ma.art 
1914 (Staatsblad n°. 150) zijn vah 
toepassing de artikelen 3, 4 011- 5 ~r 
uitvoering van artikel 34, eerste u4, 
der Pensioenwet juncto deartikelen5 
en 32, tweede lid, der Burgerlijkb 
Pensioenwet. I 

2~. Dit besluit verstaat : 
a. onder ,,Pensioenwet", de Pensi

oenwet voor de bijzondere leerareh 
1913; I 

•b. onder ,,gymnasium" en ,,hoogere 
burgerschool", een bijzonder gymj
nasium en eene bijzondere hoogere 
burgerschool als bedoeld in artik~l 
2a der onder a genoemde wet ; -1 

c. onder ,,leeraar", ,,tijdelijk leer1 aar",,, burgerlijk ambtenaar", ,,onder1 wijzer", ,,gemeenteambtenaar", ,,be1 trekking van lceraar", ,, burgerlijke 
betrekking", ,,betrekking van onder:
wijzer", ,,gemeentolijke betrekking'\ 
zulke functionnarissen en betrek~ 
kin.gen in · den zin der onder a ge!
noemde wet. I 

29. Dit besluit treedt in werking 
op den tweeden dag na dien del: 
. I 
dagteekening van het Staatsblad en 
van de Staatscourant waarin het gell 
plaatst is. 

Onze voornoemde Ministers zijd 
_ ieder voor zooveel hem aangaat, be) 
last met de uitvoering van dit bej 
sluit, hetwelk gelijktijdig in het 
Staatsbtad en in do Staatscourant zal 
warden geplaatst en waarvan afl 
schrift. zal warden gezonden aaJ 
den Raad van State, aan de AlgeJ 
meene Rekenkamer, aan den Bur.I 
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gerlijken Pensioenraad en aan den directeur ven het 
Weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. 

's-Gravenhage, den lsten December 1915. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van .F'inanci,n, TREUB. 

De 11finister van Sraat, ,Winister van Binnenl. Zalcen, 
00RT Y. D. LINDEN. 

([Titgeg. 26 .F'ebr. 1916.) 
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Art. 19, tweede lia_;b,~v;i"i. het Koninklijk besluit 
van den l December 1915 (Staatsblad n°. 485). 

.. .. .. .. .. .. .. . Gymnasium .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . .. .. te .......................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . Hoogere Burgerschool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te · ..................... , .. • • • 
GESPECIFICEERDE OPGAVE van op giond van art. 30, tweede lid, der Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 1913 door 

het bestuur . 19 t rt . b"d hethoofd- m . . . ges o e pens10ens IJ ragen. · 

Leeraren (1) 
Vak of 

vakken van 
onderwijs. 

I 

Datum van 
ingang van 
het ontslag. 

. I 

Verantwoord bedrag ____ , ____ _ 
als bijdrage ing;. als bijdrage inge- als bijdrage inge
volge art. 21 der volge art. 27 der volge art. 43, derde 

Pensioenwet voor Pensioenwet voor lid, der Pensioen-
de bijzondere de bijzondere wet voor de bijzon-
leeraren 1913. leeraren 1913. dere leeraren 1913. 

Aanrrier
kingen. 

het bestuur het 
Deugdelijk verklaard door hethoofil- van de 

gymnasium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te ....................... . 
hoogere burgerschool ............................... te ....................... . 

Te .............................. den ............................ .. 
Behoort bij Koninklijk besluit van den l December 1915 (Staatsblad n°. 485). Ons bekend, 

. De Minister van Financien, TREUB. 
(1) De vermelding geschiedt alphabetisch-lexicographisch. De lYiinister van Binnenlandsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 

MODEL C. 
Art. 19, derde lid, van het Koninkiijk besluit 
van den 1 December 1915 (Staatsblad n°. 485). 

GESPECIFICEERDE OPGAVE van door (1) ........... , ............................................................ als oud-leeraar aan: 
'het ........ :.· .. ·gymnasium .......................... : ....... , ....... te .................... , .. · ... , ... , .. op grond· van art. 31, eerste lid, 
de .. .. . .. . .. .. hoogere burgerschool .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. te . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ' 
der Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 1913 in 19 ...... gestorte pensioensbijdragen. 

Pensioens
grondslag. 

Verantwoord bedrag 
als b\jdrage ingevolge 
art. 43, derde lid, der 
Pensioenwet voor de 
bijzondere leeraren 

Aanmer
kingen. 

Vak of vakken van 
onderwijs, waarin de 
belanghebbende les · 

heeft gegeven. 
1913. -~-_____;,___-~I -~_________:_..c_---'------·--

als bijdrage ingevolge 
art. 21,.der Pensioenwet 

voor de bijzondere 
leeraren 1913. 

als bijdrage ingevolge 
art. 27 der Pensioenwet 

voor de b\jzondere 
Jeeraren 1913. 

-1---
Aldus naar waarheid ingevuld te ................................. den ................................ . 

....... , .......... : ......................................... (2) 
Behoort bij Koninklijk besluit van den 1 December 

(1) Naam en voornamen van den oud-leeraar. 
(2) Handte13kening van den oud-leeraar. ' 

1915 (Staatsblad 11°. 486). Ons bekend, 
De Minister van.Financien, TREUB. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, CoRT v. D. LINDEN. 
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MODEL D. . 
Art. 19, tweede lid, a, en vierde lid, van het Koninklijk 
besluit van den 1 December 1915 (Staatsblad n°. 485). 

OPGA VEN van de quitantien voor de : 
a. op grand van art. 30, ecrste lid, a, en art. 32, tweede lid, j0 • art. 31, eerste lid, der Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 

~ { het bestuur , . 
1913 door het hoofd~ en door de leeraren van het ......... gymnasium ..... :,:.:;.,..-.,, ....................... to .................... . 

d 
1 

de hoogere burgerschool .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. t9 .................... . 
e eeraren . 

gedano stortingen van pens~oe1;1sbijdragen over 19 ...... ; _ 

b stortingen der door de gemeente ....................................... op grond van art. 31, viifde lid, en art. 32, tweede en derde I
de provmme ......................................... . 

· deri directeur van het pensioenfonds voor " 
de gemeenteambtenaren . 

lid, der Pensioenwet voor de bijzondere leeraren · 1913 ingehouden pensioensbijdragen over 19 ...... . 

-- Kanfoorvan-den:---r~~. -r:o~- ~I 
b t 1 t -Dagteekenmg. Bedrag. e aa mees er. mer. 

Kantoor van den 
betaalmeester. I 

Nom•1 · Dagteekening. -
mer. 

I I Per transport I 

Transporteeren II 
Aldus opgemaakt door : 

Bcdrag. 

_HHeett bh~
0

s
0

tfud_ ~r- van het .. . . . . . . . .. . gymnasium .. . . . .. .. . .. . .. . . . .. . te ................. . 
de hoogere burgerschool ........................ te ................. . 

Gedeputeerde Staten der provincie .......................... . 
J3urgemeester en Wethouders der gemeente ....................... . 
Den directeur van het pensioenforids voor _de qemeenteambtenaren 

Te .................................... den .................................... . 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 1 December 1915 (Staatsblad n°. 485). 
Ons bekend, 

De Minister van Financien, 
De Minister van Binnenlaridsche Zaken, 

TREUB, 
cci:aT v. D. LINDEN. 

-

I 
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2 December 1915. BERLCJIT, houdende vaststel
ling van de regelen voor het gebruik van de 
voormalige telefoonnetten der N ederland
sche Bell-Telephoon .1Waatschappij. S. 486. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op ae Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Slaatsb/n,d no. 7) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 26 Juni 
1913 (Sta,atsblad n°. 316) ; , 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
regelen vast te stellen voot het gebruik van de 
voormalige telefoonnetten der N edrrlandsche 
Bell-Telep/won .111aatschappij; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
,vaterstaat van 1 November 1915, n°. 16, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
23 November 1915, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 29 November 1915, n°. 16, Afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden ,en verstaan te be
palen: 

A. De binnen de grenzen van de voormalige 
telefoonnetten der Nederlandsche Bell-Tele
phoon Maatschappij_ te Al,nelo, Amersfoort, 
Baarn, Bussum, Dordrecht, Groningen, Haarlem, 
Hengelo, Hilversum, Hoogezand, Hoorn, JJ;Jaas
sluis, Roennond, Schiedam, Utrecht, Yeendam, 
Yelsen, Ylaardingen en Zaandam tot 31 Decem
ber 1915 geheven tarieven van door geabonneer
den of gebl'1llkers te betalen kosten, vergoedin
gen of rechten, blijven voor de bestaancle aan
sluitingen tot nadere voorziening van kracht ; 

B. Voor de na 31 December 1915 tot stand 
te _brengen aansluitingen in de sub A g\)noemde 
n'etten gelden de hieronder vermelde tarieven : 

1. Voor aansluiting van een perceel aan het 
locale Rijkstelefoonnet te Hengelo, Hoogezand, 
Hoorn, Maassluis, Roermoricl, Yeenclmn, Yelsen 
en-Y/n,ardingen gelegen op niet verderen hemels
breed gemeten afstand dan 1000 Meter van het 
bureel van datnet is verschuldigd perjaar / 50.-

2. Voor aansluiting van een perceel aan het 
locale Rijkstelefoonnet te Almelo, Amersfoort, 
Baarn, Schiedam en Zaandam gelegen op niet 
verderen hemelsbreed gemeten afstand dan 
1500 Meter van het bureel van dat net is ver
schuldigd ·per jaar . . . . . . . . . f 50.-

3. Voor aansluiting van een perceel aan het 
locale .Rijkstelef(lonnet te Bussu,,n, Dordrecht, 
Groningen, Haarlein, Hilversu,n en Utrecht 
gelegen op niet verderen hemelsbreed gemeten 
afstand dan 2000 Me~er van het bureel van dat 
net is verschuldigd,per jaar ..... / 50.-

4. In verband met plaatselijke omstandig-

heden kan door _of vanwege den Minister van 
Waterstaat een antler punt dan het centraal
bureel warden aangewezen, als uitgan_gsp~nt 
voor de afst'andsberekening. 

5. Voor : aansluiting van perceelen op· 
verdoren afstand, dai;i' die bedoeld antler punt: 
1, 2 en 3, is· bovell' het jaarlijksoh abonnement 
verschuldigd een jaarlijksch bedrag van / 2 . ....:.· 
voor elke 100 Meter ( of gedeelte ciaarvan) over 
den verderen hemelsbreed gemeten afstand. 

6. lndien'in de vorengenoemde locale Rijks
telefoonnetten hulpbureelen zijn · 'of warden 
gevestigd, wordt voor aansluiting op die hulp
bhreelen het tarief berekend over den hemels
breed· gemeten afstand ·tusschen . het aan te 
sluiten perceel en het betrokken hulpbureel, met 
dien verstande, dat door of vanwege den Minis·
ter van W~terstaat wordt bepaald de afstand 
gemeten uit het hulpbureel,_ binnen ·w,lken aat 
tarief za,l gelden: 

7. Het abonnernent voor een ne_taansluiting 
wordt aangegaan voor perceelen gelegen binnen 
den eersten: fo,riefskring voor den tijd van ten 
minste een jaar, terwijl voor elken hemelsbreed 
gemeten afstand van 1000 :ilfoter ( of 'gedeelte 
daary~n), dat een perceel buiten dien tariefs'
kring is gelegen, het abonnement wordt afge
sloten voor een jaar !anger, met een maximum 
van 5 jaren. 

8. Aansluitingen over langeren afstand dan 
15 IL1YI. warden niet tot stand gebracht be
houdei1s in, bijzonclere gevallen en_ onder door· 
den Direc'teur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie te stellen bepalingen, en met betaling 
van de aanlegkosten over het lijngedeelte 

. haven de 15 K.M. 
9. In bijzondere gevallen ter beoordeeling 

van den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie kunnen op verzoek van belangheb
benden · warden toegestaan : 

a. Tijdelijke aansluitingen voor een korteren 
termijn dan een jaar, tegen voldoening in eens 
en bij vooruitbetaling van alle aanleg- en 
opruimingskosten ; . 

b. Seizoenabonnementen voor niet !anger dan ' 
6 aohtereenvolgende maanden, tegen betaling 
van 2/ 3 van het in dit artikel genoe~nde tarief, 
met dien ·'verstande evenwel, dat . de- belang
hebbende zich verbindt voor 2, 3, 4 of 5 ach_ter
eenvolgende seizoenen, al naar gelang· het 
peroeel, waarvoor de aansluiting wordt ver
langd, is gelegen buiten den minimiim-tariefs
kring op 'niet meer dan 1000 M., 2000 M., 
3000 M., en boven 3000 tot en met 15.000 M. 
buiten dien kring. 

10. Het in punt 5 bedoelde bedrag van / .2 
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kan in bijzondere gevallen door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie warden 
verminderd. 

11. Indian ten behoeve van de aansluiting 
van perceelen, gelegen buiten de in punt 1, 
2 en 3 bepaalde minimum-tariefskringen, uit
keeringen aan derden of buitengewone kosten 
van aanleg noodig zijn, is de belanghebbende 
verplicht- tot betaling daarvan. 

12. Met afwijking van het bepaalde omtrent 
dei;i duur van het abonnement kan door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie, 1 

op schriftelijk verzoek van den geabonneerde, 
tusschentijds ontheffing van een abonnement 
verleend warden, indien hiervoor bijzondere 
redenen aariwezig zijn. Aan eene ontheffing 
van een gewoon abonnement _kan evenredige 
terugbetaling van abonnementsgelden en even
tueel jaarlijks verschuldigde bijzondere ver
goeding~n worden-verbonden- over het aantal 
volle maanden waarvoor de ontheffing geldt, 
en waarover die gelden, enz., reeds zijn voldaan. 

13. Indien en voor zoolang een geabonneerde 
meer dan 10 aansluitingen aan hetzelfde Rijks
net ten eigen behoeve in gebruik heeft, wordt 
van die meerdere aansluitingen eene verminde
_ring van abonnement genoten van 1/ 3 van den 
abonnementsprijs per jaar en per aansluiting. 

14. Zij, wier perceelen op bovengenoemde 
voorwaarden aan hetzelfde locaal Rijksnet zijn 
aangesloten, kunnen gedurende de openingsuren 
van dat net onderling kosteloos gesprekken 
voeren. Zulke gesprekken zijn echter niet 
toegelaten wanneer die perceelen zijn gelegen 
binnen eenzelfde gemeente, aan welke concessie 
is verleend voor een locaaltelefoonnet. 

Eveneens kunnen uit de openbare spreek
cellen of publieke telefoonstations locale ge
sprekken worden aangevraagd met de aan
geslotenen aan hetzelfde locale Rijksnct tegen 
betaling van/ 0 10 per gesprek van drie minuten 
of minder. 

Wordt door den geabonneerde een gesprek 
aangevraagd met iemand in een openbare 
spreekcel of publiek telefoonstation, clan zijn 
geen gesprekkosten verschuldigd. 

15. Bijzondere vergoed·ingen. 
Van Rijkswege warden op verzoek van den 

geabonneerde wiens perceel tegen de in dit 
besluit bepaalde bedragen aan een der voren
genoemde locale Rijkstelefoonnetten is aange
sloten, in de aansluiting van zijn perceel neven
toestellen ingeschakeld of wijzigingen aange
bracht tegen betaling van het tarief in onder
staanden staat vermejd : 

Onderwerp. 

1. Tweede en volgend wandtele
foontoestel : 

a. in hetzelfde perceel als het 
hoofd toestel, per toestel . : . 

b. in een antler perceel, niet 
meer dan 100 M. hemelsbreed 
verwijderd van het perceel, 
waarin zich het hoofdtoestel 
bevindt. ·. . -' . . . . . . 

c. in een antler perceel, meer dan 
100, doch niet meer dan 500 
M. hemelsbreed verwijderd 
van het perceel, waarin het 
hoofdtoestel is geplaatst . . 

d. Het recht vermeld onder b en 
c wordt voor het eerste jaar 
van ingebruikgeving der toe
stellen verhoogd met onder
scheidenlijk . . '. . . . . . 

e. Ingebruikgeving van neven
toestellen op eene geleiding 
van meer dan 500 M. lengte 
kan ·geschieden volgens spe
ciale voor elk geval door den 
Directeur-Generaal der Pos
terijen en Telegrafie mot don 
aanvrager te sluiten overeen-
komst ....... · ... . 

/. Voor eene nevenaansluiting 
op eene andere nevenaan
sluiting is hetzelfde tarief van 
toepassing als voor eene 
nevenaansluiting op eene 
hoofdaansluiting. 

g. Zijn in een perceel, als be
doeld in punt b of c hiervoren, 
twee of meer -neventoestellen 
op dezelfde aansluiting ge
plaatst, dan is alleen op hot 
eerste van deze neventoestel
len het tarief volgens punt b 
of c van toepassing, terwijl 
voor de overige neventoe
ste~en in dat percael ver
schuldigd is het in punt a ge
noemde bedrag. 

h. Bij he:t aanbrengen van 
tweede toestellen is steeds 
ook het recht voor den be
noodigden schakelaar ver-• 
schuldigd. 

2. Voor een tafeltoestel - in 
plaats van een wandtoestel -
warden de kosten verhoogd 
met ......... · .. . 

3. Extra-schel (verklikker): 
a. in hetzelfde perceel als het 

toestel, waarmede de extra
schel verboriden is, per ache! 

b. in een antler perceel, niet meer 
dan 100 M. hemelsbreed ver
wijderd van het perceel, waar
in het met de extra-schel 
verbonden toestel is geplaatst, 
per schel . . . . . . . . . 

614 

Bedrag 

Per jaar 
t 10.-

,, 15.-

·" 25.-

5.
en"t 10.

in eens. 

Perjaar. 
t 2.50 

1.50 
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c. Zijn in een perceel, als be
doeld in punt b ·hiervoren, 
twee of meer met hetzelfde 
toestel verbonden extra-schel
len geplaatst, dan is alleen op 
de eerste van deze extra
schellen het tarief volgens 
punt b van toepassing, tcrwijl -
voor de overige op hetzelfde \ 
toestel geplaatste extra-schel
len in dat perceel verschul
digd is het in punt a genoemde 
bedrag. 

4. Schakelaar : 
a. ui tschakelaar voor toestel of 

extra-schel . . . _ . . . . 
b. omschakelaar (niet ingericht' 

voor het voeren van onder
linge gesprekken) . . . . . 

c. omschakelaar (ingericht voor 
het voeren van onderlinge ge
sprekken tusschen twee toe
stellen) . . . . .... 

5. Tweede telefoon . . . . . • 
· u. ·Voor elke aansluiting op een 

schakelbord .... ·. . . . 
7. Stopcontact . . . . . . . . 
8. Verplaatsing van een toestel: 

a. binnen hetzelfde vertrek . . 
b. in hetzelfde perceel naar een 

antler vertrek . . . . . . . 
c. naar een· antler perceel, niet 

meer dan 100 M. hemelsbreed 
verwijderd · van het v.erceel, 
waarin . oors'pionkeliJk het 
toestel was geplaatst . . . . . 

d. naar een antler perceel, meer 
dan 100 M. hemelsbreed ver
wijderd van het perceel, waar
in oorspronkelijk het , toestel 
was geplaatst, het bedrag sub 
c, ad .......... . 
verhoogd voor elke 100 M. 
meerdere lengte, of gedeelte · 
daarvan met .- . . . . . .-

e. Vervanging van een wand
door een tafeltoestel, of om
gekeerd, wordt als eene ver
plaatsing van een toestel bin
nen hetzelfde vertrek aange
merkt, indien de vervanging 
niet gepaard gaat met ver
plaatsing van het toestel naar 
een antler vertrek of naar een 
antler perceel. Is dit wel het 
geval, dan is verschuldigd het 
bedrag; zooeven genoemd in 
punt b, c of d. -

f. Gaat de verplaatsing van een 
hoofdtoestel · gepaard met de 

-ver'plaatsing vah een neven
toestel of extra-schel, clan 
worclt voor elk cler te· ver 0 

plaatsen neventoestellen en. 
schellen betaald een bedrag 
van. : · · · 
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Bedrag Onclerwerp. ·I Bedrag 

Per jaar. 
I 1.-

2.50 

,, 6.-
1.-

" 
3.-
7.50 

fu eens 
'f 2.50 

5.-

7.50 

2.-

4.-

9. Verplaatspg. van een extra- I 
schel: , I 

a. binnen hetzelfde vertrek . . 
b. in hetzelfde perceel, naar een . 

antler vertrek . . . . . . . 
c. naar een antler perceel, niet 

mcer dan 100 M. hemelsbreed 
verwijderd van het perceel, 
waarin oorspronkelijk de schel 
was geplaatst . . . . . . . 

10. Voorzieningen in gebreken aan 
geleidingen en toestellen, welke 
niet zijn te wijten aan gebrek

. kige constructie, aan de wijze 
van aanbrengen of aan onvol
doend onderhoud, alsmede tij
delijke of hiervoren niet ge
·noemde voorzieningen . . . . 

ll. Op verzoek van den aange
slotene kunnen ook andere toe
stellen of inrichtingen clan in 
het algemeen worden verstrekt 
en hiervoren zijn bedoeld, in 
gebruik worden gegeven, en 
zulks tegen betaling in eens, 
boven en behalve het volgens 
vorenstaand tarief jaarlijks ver
schuldigde, van het verschil 
tusschen den kostenden prijs 
van het toestel of de inrich
ting, in het tarief ·bedoeld, en 
van hetgeen in gebruik wordt 
gegeven. 

12. Indien ten behoeve van aan
gesloten perceelen, gelegen bui
ten de in punt 1, 2 en 3 be-
paalde minimum-tariefskrtn
gen,.ter zake van de hierboven
bedoelde . neventoestellen ·- of 
veranderingen, uitkeeringen 
aan derden of buitengewone 
kosten van aanleg of voorzies 
ning noodig zijn, worden de 
werkzaamheden slechts ter 
hand genomen, indien belang
hebbende zich verplicht tot 
betaling van die uitkeeringen 
of kosten. 

13. Voor neventoestellen, extra
schellen, schakelaa_rs, tweede 
telefone:i:t, aansluitingen op 
een schakelbord en stopcon
tacten is ten minste gedurende 
een vol jaar vergoeaing ver-
schuldigd. · 

In eens. 
t 1.50 

2.50 

5.-

De kosten
de prijs in 

eens. 

Onze Minister. van Waterstaat is belast. met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
8taatsbl,ad geplaa tst en in afschrift aan den 
Raad van State gezonden zal worden. 

's-Gravenhage, den 2den December 1915. 
WILHELMINA. 

De 1Winister van Waterstaat, C. LELY. 

(UilJ!eg. 12 Dec. 1915.) 

I 
I 

l 
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3 Decemb·er 1915. BESLUIT, tot het in staat 
van beleg verklaren van enkele gemeenten 
of gedeelten van gemeenten des Rijks. 
s. 487. 

WIJ WILHELMINA, ENZ; 
Op de voordracht van den Raad van :O,fa1isters 

van 3 December 1915 ; 
Gelet op Art. 1 van de wet van 23 Mei 1899 

(Staatsblad n°. 128) ; 
Gezien Ons Besluit van 30 Juli 1914, n°. 72; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be-

palen: · 
met ingang van 4 December 19.15, worden 

de hierna genoemde gemeenten of gedeelten 
van gemeenten in Staat van Beleg verklaard : 

In de provinci~ Groningen : 
de gemeentenMeedl)n,i'1idwolda, Muntendam, 

Nieuwe-Pekela, Noordbroek, Oude-Pekela, 
Scheemda, Veendam, Wedde, Wildervank, 
Winschoten, Zuidbroek; 

in de provincie Drenthe : 
de gemeenten Borger, Gassrlte, Gieten, 

Hoogeveen, Zuidwolde ·;. 
in de provincie Overijssel : 
de gemeenten Almelo, Avereest, Borne, Ambt

Delden, Stad-Delden, Diepenheim, den Ham, 
Hellendoorn, Hengelo, - Ambt-Ommen, Stad
Ommen, Wierden; 

in de provincie Gelderland : 
de gemeenteil Angerlo, Batenburg,Bergharen, 

Borculo, Doesburg, Ambt-Doetinchem, Stad
Doetinchem, Duiven, Elst, (voor zooveel niet 
reeds in staat ,van beleg verkeerende), Ewijk, 
Hengelo, Huissen, Hummelo, Laren, (voor wat 
betreft het gedeelte, ingesloten door de ge
meenten Markelo, .Lochem, Vorden, Ruurlo 
en Borculo), Lochem, Neede, Ruurlo, Valburg, 
Vorden, Westervoort, Zelhem. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandsche Z.aken, van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en van Kolonien zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
Besluit, hetweTh: in het Staatsbl,ad en in de 

. Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal •Worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den Dacember 1915. 
WILHELMINA. 

De Tijdelijk- Voorzitter 
van den Raad van 111inisters, 

CORT -V. D. LINDEN. 
( Uitgeg. 4 Dec. 1915.) 

3 December 1915. BESLUIT, houdende beslis
sing dat, hangende het beroep bij de Kroon 
van een besluit van Burg. en Weth. uit 

. kracht der Hinderwet, door dit college 
terzelfde z·ake geen vergunning kan worden 
verleend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mr. J. VIJN te Amsterdam, tegen het besluit 
van B. en W. dier gemeente van 27 April 1915, 
n°. 19418/2736 V. H., 1914, waarbij aan de 
N. V. Electrische Drukkerij ,,Vooruitgang" 
aldaar en hare recbtverkrijgen'den voorwaar
delijk vergunnh:ig is verleend tot bet wijzigen 
en uitbreiden van de drnkkerij, gevestigd in 
bet perceel Keizersgracht n°. 378 te Amsterdam; 

Den Raad van Stote, Afd. voor de gescbillen 
van bestuur, geboord, advies van 18 Novem
ber-1915, n°. 387 ; 

Op de voordracht van Onze11 liinister van 
Landbouw, Nijverbeid en Handel van I De
cember 1915, n°. 794H, Afd. A.; 

Overwegende: dat B. en W. der gem. Am
sterdam bij bovengerneld besluit vergunning 
hebben .verleend tot bet wijzigen en uitbreiden 
van. de drukkerij, gevestigd .in bet perceel 
Keizersgraclit n°. 378 te Amsterdam onder 
voorwaarde: dat de rotatiepers, waarbij be
booren de electromotoren van 25 P. K. en van 
l½ P. K. op eene fundeering van voldoende 
zwaarte moet zijn geplaatst, welke ten minste 
0.20. M. van .de fundeering der boawmuren en 
van die muren zelf verwijderd gelegen moet 
zijn en gPen verbinding mag bebben met de 
aan te brengen v loerconstructie ; 

datvanbetbesluitvanB. en W., Mr. J. VrJN 
bij Ons in heroep is gekornen, daurbij aan
voerende, d:J,t ten overstaan van een Amster
damscb Wetbouder op 21 Juli Hl13 van wege 
de concessionarisse werd verzekerd dat de 
rotatiepers hoogstens van 2 tot 6 uur zou wor
den gebruikt; dat bij de· onder een proeftijd 
van een jaar verleende vergunning van 12 Fe
bruari 1914 de pers beette niet in werking te 
mogen zijn tusschen 's namiddags zes en voor
middags 11 unr; dat in werkelijkheid de rotatie
pers met of zonder vergunning er maar op los 
draait; dat ter zitting van de· Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Gescbillen van 
Bestuur van 28 April 1915, gebouden tot onder
zoek der tegen laatstgemelde vergunning inge
stelde beroepen, namens de drukkerij werd be
weerd dat Dr. SoHNGEN bet perceel Keizers
gracbt 380 zou bebben gekocht voor .toen l½ 
jaar geleden, .na daarin . tevoren reeds ver
scheidene jaren te bebben gewoond, zulks ter 
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ontzenuwing van des appellants klachten; dat 
echter ·Dr. SoHNGEN reeds ·op 26 Nov. 1908 
e_igenaar van dit perceel is geworderi ; dat ge
durende den proeftijd elk onderzoek ten huize 
van den appellant door Burg. en Weth. is 
verzuimd; dat bij de stukken ontbreekt elke 
volmacht op STAAL en HAA L \!EYER van hunnen 
beweerden opdrachtgever; dat bij ·de aanvrage 
om- vergunning van 24 Oct. 1\ll4 niet zijn over
gelegd de ·bescheiden, zooals zij door de Hin
derwet· gevorderd worden; dat in de beschrij
-ving een behoorliik overzicht ontbreekt; dat 
-het aantal electromotoren en het aantal paardfl-
krachten niet vermeld wordt; daf het p'erceel 
Keizersgracht 378 is een gewoon koopmans
huis, dat volstrekt ondeugdelijk en· ongeschikt 
is voor eene fabrieksinrichting; dat in des 
appellants huis door het werken van· de 
inrichting in het perceel Keizersgracht 378, 
van 's morgens . zeer vroeg tot 's namiddags 
omstreeks 6 uur soms zelfs zeer laat, sterk 
gedruisch, gebrom en gezoem wordt gehoord, 
zelfs op de slaapkamer van den appellant en 
zijne echtgenoote; dat bij ernstige ziekte hij 
en zijne huisgenooten het huis zullen moeten 
ver!aten; • 

Overweg-ende: dat toen het bestreden besluit 
doo'r B. en W. werd genomen, bij Ons han
gende waren. de beroepen ingesteld tegen bet 
besluit van 'hu.n College van 12 Fehr. 1914, 
waarbij aan bovenbedoelde Naaml. Venn. en 
hare rechtverkrijgenden onder zekere voor- · 
waarden voor een proeftijd. van een jaar ver
gunning was verleend tot het wijzigen en uit
breiden van hare drukkerij ; 
· dat vermits door de ingestelde beroepen de 
zaak aan Onze beslissing was onderworpen, 
door B. en W., hangende het beroep, terzelfder 
zake geene vergunning kan worden verleend; 

dat voorts, nu bij Ons besluit van 31,Juli 
1915, n°. 75, aan de concessionarisse voor een 
proeftijd van een jaar, ingegaan met de dag
teekening rnn dat besluit, voorwaardeiijk de 
van ·harentwege gevraagde vergunning is ver-· 
leend, het ontijdig genomen besluit van Burg. 
en Weth. van Amsterdam tot het verleeuen 
van eene definitieve vergunning ook .nit dien 
hoofde niet kan worden in stand gehouden; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

to vernietigen het besluit van B. en W. van 
Amsterd~m · van 27 April 1915, n°. 19418/2736 
V. H. 1914, waarbij aan .de Naaml.· Venn. 
,,Et'ectris'che Drukkerij Vooruitgang" en hare 
rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot 
het wijzigen en uitbreiden van de drnkkerij 

gevestigd ih het perceel K eizerdgrach t 378 
aldaar. 

Onze Miri. van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast, enz. cw: v. D. B. A.) 

6 December. 1915. MrssrvE· van de~ Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin betreffende het 
afgeven van buitenlandsche paspoorten aan . 
dienstplichtigen, die met voorloopig klein 
verlof gezonden zijn.' 

De Minis.ter van Oorlog deelt mij cinder' dag• 
teekening · van 29 November jl., afd. Dienst
plicht,_ no. 551 L., het volgende mede : 

,,Onder de dienstplichtigen, die in het genot 
zijn of wordeil _gesteld van zoogenaamd voor
loopig (klein) verlof, is een rneer of minder 
belangrijk aantal pers·ouen, die zich tijdens den 
duur van dat verlof naar het buitenland zouden 
wenschen te begeven. 

,,De belangen van den militairen dienst 
brengen echter mede, dat de met voorloopig 
(klein) verlof gezondenen in hetalgemeen tijdens 
den duur. van ·het verlof het Rijk niet verlaten. 
Dit 1,eemt niet weg dat, indi_en mij door dienst
plichtigen, als bedoeld, bet verzoek wordt ge
daan, om toestemming tot vertrek naar den 
vreemde, ik die toestemming in den regel niet 
weiger, zoo mij wordt aangetoond, dat er 
klemmende redenen bestonden voor de in
diening van het verzoek. 

,,Nu is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat 
. verschillende personen die voorloopig (klein) · 
verlof genieten, op hun, verzoek van den be
trokken Commissaris der Kouingin een buiten
landsch paspoort verkrijgen .en zich claarna 
over de grenzen begeven, zonder tevens in het 
bezit te zijn van eene door mij verleende toe
stemming tot verblijf in het buitenland. 

,,Het beginsel, dat het verlaten van het Rijk 
tijdens het genot van voorloopig (klein) ver
lof zooveel doenlijk beperkt moet blijven, zou 
alsdan niet tot zijn recht komen". 

In verband met bet bovenstaande heb ik de 
eer U H.E.G. te verzoeken ann een met voor
loopig (ktein) verlof gezonden dienstplichtige 
geen buitenlandsch paspoort uit -te reiken, 
ten,;ij U eeile beschikking wordt getoond, ,vaar
bij door den ·Minister van Oorlog aan de;1 
dienstplicbtige·toestemming wordt verleend om 
zich tijde~s het hem verleend verlof naar den 
vreemde t~ begeven, (Gem.-Stem.) 
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6 December 1915. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Krachtens art. 50 3° lid der Drankwei 
is de strafbepaling van art. 50 l• lid sub 
6°. alleen toepasselijk, indien de overtre
ding gepleegd wordt door het hoofd van 
het bedrijf of dengene, die hem als zoo
danig vervangt. 
· Nu zoowel ten laste gelegd en bewezen 
verklaard is, dat beklaagde-was hoofd van 
het bedrijf, b·ehoort de qualificatie die 
omstandigheid te vermelden, hetgeen in 
het bestre"den :-vortnis~riiet is geschied. 

Vonnis te dien aanzien vernietigd. 

(Drankwet art. 50 l• lid 50:_go.) 

Voorzitter: 11-Ir. A. M. B. Hanlo. 

Raden: Mrs. S. Gratama, C. O. Segers, 
_H. l\f. A. _Savelberg en Dr. L. E. Visser. 

l\f. Z., 43 jaar, van·beroep winkelier, geboren 
en wonende te Amsterdam, requirant van 
cassatie t_egeri een -vonnis van de Arr.-Recht
bank te Amsterdam van 30 Juni 1915, waarbij 
hij in hooger beroep, na vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam 
:van 6 April 1915, als schuldig aan he_t ,,in eene 
localiteit waarvoor eene vergunning is verleend 
becloeld in art. 1 2• lid litt. B. cler Drankwet, 
sterken drank in voorraad hebben anders- dan 
op de wijze, omschreven in art. 1 4° lid dier 

· wet", met toepassing van de artt. 1, 50 der 
Drankwet, de artt. 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot f 10 boete of vijf dagen vervangende 
hechtenis. 

Conclu:;ie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij · het bestreden vonnis is met beklaagde's 
schuld daaraan bewezen verklaard,. dat hij 
te Amsterdam ·op 27 Januari 1915 des namid
dags omstreeks te 12¼ uur in een localiteit van 
perceel 160 aan de Rustenburgerstraat, voor 
welke localiteit door B. en W. dier gemeente 
vergunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor· gebruik elders 
dan ter plaatse van verkoop, cen flesch gedeelte
lijk gevuld met Frans.chen bran_dewijn · en een 
flesch gevuld met cognac, althans heide gevuld 
met sterken drank, in voorraad heeft gehad, 
zulks terwijl die flesschen niet ·over kurk en 
bovenrand van den hals door n'tetalen doppen 
of lak waren omsloten en terwijl hij, beklaagde, 
was hoof_d van het bedrijf. 

Bij de tijdig ingediende memome wordt geen 
bepaa\d cassatiemiddeLaangevoerd, doch wor
den wel eenige grieven ontwikkeld. 

In de eerste plaats wordt ontkend, dat de 
flesch met cognac in de vergunningslocaliteit 
aanwezig zou zijn geweest. Dit moet natuur
lijk afstuiten op de hiermede strijdige feitelijke 
beslissing. 

Wat de flesch Franschen brandewijn betreft 
schijnt requirant te bestrijden, -dat hij die in 
noorraad had, onder bewering, dat deze vloeistof 
moest dienen om het kasregister schoon te 
maken, waarmede hij juist bezig was. indien 
dit juist wae gebleken, zou ik genegen zijn toe 
te geven, dat zij clan .niet ,,in voorraad" was 
in den zin van art. 50 sub 1 6°. a. der Drankwet. 
In voorraad hebben toch heeft steeds betrek
king op zeker beoogd gebruik - zie de tegen
stelling met aanwezig hebben sub 1 7°. -
en in het aangehaalde wetsvoorschrift kan 
blijkens den samenhang geen antler gebruik 
bedoeld zijn, 'clan dat bestaande in verkoop. 
Echter staat van het door requirant aange
voerde niets feitelijk vast ; daarentegen kon 
de Rechtbank uit wat'wel feitelijk vaststaat; de 
omstandigheid, dat de flesch in het buffet werd 
aangetroffen, afleiden, dat de inhoud ten ver
koop ,,in voorraad" was. 

Voorts wordt een beroep gedaan op de om
standigheid, clat de flesch niet dadelijk in 
beslag genomen, doch eerst door requirant 
weggebracht zou zijn. Strafbaar is volgens 
hem- wie in voorraacl heeft, niet wie. in voorraad 
gehad heeft. Ook · deze v~orstelling mist 
echter feitelijken grondslag en de stelling is 
ook rechtens onjuist, daar wie in voorraad 
heeft. gehad ook steeds een oogenplik heeft 
verkeerd in den toestancl, dat hij in voorraad 
had, en het moment der inbeslagneming onver
schillig is. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hoogc Raad, enz: ; 

G~hoorcl het verslag van den Raadsheer 
Visser; 

Gelet op het middel van cassatie door den 
requirant voorgesteld bij memorie : (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0., clat ten aanzien :van rf!quirant, ·overeen
komstig de telastelegging, . met qua)ificatie en 
strafoplegging, ··als boven vermeld, bewezen is 
verklaard: dat hij te Amsterdam op 27 Januari 
1915 des namiddags omstreeks 12¼ uur in 
eene localiteit van perceel .160 aaµ de Rusten
burgerstraat, voor welke localiteit door Burge
meester en Wethouders clier gemeente vergun
ning is verlee~d _voor een verkoop .van sterken 
drank in het klein voor gebruik anders clan 
ter plaatse van verkoqp, een flesch, geclceltelijk 
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gevuld met Franschen brandewijil, en een flesch 
gevuld · met cognac, in ·.;,,oorraad heeft gehad, 
zulks terwijl die flesschen niet over kurk 
en , bovenraµcl van' den hals doo; ~etalen 
doppen of lak waren omsloten en terwijl -hij, 
beklaagcle, l~oofcl was van het bedrijf ; 

0., dat in .de t·oelichting van het cassatie
middel er. over worclt geklaagd dat de flesch 
c_ognac niet in de vergunningsiocaliteit, maar 
in de werkplaats aanwezig is geweest, en clat 
de flesch brandewijn wel in het eerstgenoemcle 
locaal was geweest ter reiniging van het kas -
register met behulp van brandewijn, doch v66r 
de_ politiebeambten haar hadden in ·beslag 
genomen weer naar de werkplaats was_gebracht, 
zoodat ook op die flesch, waar de in het middel 
geno.emde wetsbepaling alleen strafbaar stelt 
het in v6orraad hebben, niet het in voorraad 
gehad hebben, die wetsbepaling niet toe
passelijk was; 

0., dat het middel in· alle opzichten onge
grond is, en wel wat betreft de flesch · cognac, 
omdat het afstuit op de feitelijke beslissing 
der -Rechtbank, en \".at betreft de flesch brande
.wijn, omdat, terwijl uit het vonnis n1ets blijkt 
omtrent de door requirant bewcerde bestem
ming van den, brandewijn, art. 50 1 e lid au b 
6°. a. der Drankwet niet eischt dat er sterke 
drank zich nog in de vergunningslocaliteit 
bevindt op het oogenblik, waarop tot inbeslag
neming zal warden overgegaan, maar alleen 
dat die drank -aldaar in voorraad is geweest ; 

0. echter ambtshalve : 
dat krachtens art. 50 3• lid der Drankwet 

i:le strafbepaling van art. 50. 1 e lid sub 60. 
alleen toepasselijk is, indien de overtreding 

• gepleegd wordt door het hoofd van het bedrijf 
of door dengene, die hem als zoodanig vervangt ; 

dat dan ook zo9wel ten laste gelegd als 
bewezen verklaard is dat requirant was· ho6fd 
van het bedrijf, maar. clan ook de qualificatie 
die omstandigheid behoort te vermelden, 
hetgeen· in bet bestreden vonnis. echter niet 
geschied is, zoodat in zooverre art. 247 Sv., in 
verband met art. 221 van dat '\Vetboek en van 
de voomoemde bepalingen der, Drankwet is 
geschonden, en . het bestreden vonnis te dien 
aanzien inoet warden vernietigd ;' 

Vernietigt het vonnis, waartegen cassatie, 

cloch alleen voor. zooverre. betreft de aan · het 
bewezen verklaarde gegeven qualificatie_; 
·. Rechtdoende krachtens art .. 105 R. 0. ; _ 

Qualificeert het bewezen verklaarde : ,,als 
hoofd van het bedrijf in eene. localiteit, waar
:voor eene .vergunning . voor den verkoop, 
~edoeld in a,·t. l 2° lid letter b. der .Drankwet 

is verleend sterke_ff drank anders· clan op \le 
wijze-omschre:ven in art. 1 4° lid dier Wet,-in 
voorraad hebben" ;.· 

Verwerpt het bercep voor het overige. 
(Ned. Jur.) 

8 Decernbet· 1916. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende_ beperkte inhoudingen 
wegens schulclen aan den Lande. S. 488. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht .van Onzen Minister van 
Kolopien _van.,4 December 1916, Afdeeling E 9, 

no. 62; 
. Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Tot invordering van de schulden, 
daaronder begrepen de aan rekenplichtigen voor
loopig opgelegde v_ergoedingen, die door kolo
niale burgerlijk;e en militaire landsdienaren en 
gewezen landsdienaren of hunne 'weduwen en 
weezen moeten warden voldaan aan de kolonie, 
ten laste van welker geldmiddelen door hen in 
Nederland bezoldigingen, wachtgelden, verlofs
.en non-activiteits-bezoldigingen, toelagen, pen
sioeneu, gagementen of andere doorloopende 
inkomsten .warden genoten, kan Onze Minister 
va1,1. Kolonien op die inkomsten inhouding be
velen onder de :navolgende_ regelen .. 

2. De in artikel 1 bedoelde inhoudingen zul
len noch afzonderlijk, noch _gezanienlijk bij de 
betaalbaarstelling yan de inkomsten, .waarop 
zij- warden· toegepast, meer: bedragen dan : 

a. voor bwrgerlijke landsd?enaren of gewezen 
burgerlijke landsdienaren e~ officierefr en _onder
luitenants of_qewezen ojficieren en onderluitenants: 

1°. bij een inkomen van n10er dap. zestien
honderd gulden- per.jaar het_een derde gedeelte 
van het, na aftrek van de verplichte doorloo
pende _pensioensbijdragen, toekomend dee! van 
het inlrnmen ; _ _ 

20. bij een• inkonien van zestienhonderd guf- · 
den per jaar en_ daar beneden : 

hot een vierde gecleelte van het, na aftrek der 
verplicll.te doorloopende .pensioensbijdragen, 
toekomend ·dee! van .het inkomen; 

b. voor gega_qeerde en gepensionneerde militairen 
·be;ieden, den• rang van onderluitenant: _ 

het em zesde gedeelte van het na aftrek van 
de verpli~hte doo~loopend!J bijdrage aan het 
betrokken weduwen- en weezenfonds toekomend 
dee! van het gagement of pensioen. 

3. Inhoudingen. wegens achterstallige -belas
tinggeiden. en andere .Lands:vorderingen, voor 
welker v~rjaring een termij~ -van niet !anger 
dan vijf jaar :fa gesteld, zoomede die wegens 
vendu-schulden· hebben den voorrang. 

4.- Bovenstaande_ bepalingen maken geen in-. 
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breuk op bijzondere voorschriften, welke met 
betrekking tot bepaalde schulden zijn of zullen 
warden gegeven. · 

De inhoudingen volgens deze bepalingen 
doen overigens niet te kort aan het recht om, 
indien zulks door Onzen Minister van Kolonien 
wordt gewenscht, langs anderen weg het den 
Lande verschuldigde in te vorderen. 

· Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan af
scihrift zal warden gezonden arm de Algemeen~ 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den Ssten December 1915. 
WILRELMIN A.. 

De Mini-9fer van Kol9.nii!n, a. i., 
J. J. RAMBONNET. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1915.) 

8 December 1915. BESLUIT, boudende wijziging 
van het Algemeen Reglement op den loods-

laatstelijk bij Koninklijk besluit van den 9den 
Juni 1914 (Staatsblad n°. 222) gewijzigd Alge
meen Reglement op den loodsdienst ; 

b. de mede bij eerstgemeld besluit vast
gestelde en gedeeltelijk bij de Koninklijke be
sluiten van den 3lsten Januari 1903 (Staatsblad 
n°. 42), van den 24sten December 1904 (Staats
blad n°. 264), van den 30sten Mei 1908 (Staats
blad n°. 192), van den 24sten Mei 1909 (Staats
blad n°. 126) en van den 30sten Juli 1913 
(Staatsblad n°. 339) gewijzigde· Bijzondere 
Reglementen op don loodsdienst · in de dis
tricten :' 

1. Eems; 
2. Terschelling en het Vlie ; 
3. Texel; 
4. 
5. 

} Goedereede, Maas en Brouwershaven, , 

als hicronder nader is aangegeven. 

ALGEMEEN REGLEMENT. 

dienst en van do Bijzondere Reglementen Artikel 4, onder ,,Machinisten" in te Jas-
op den loodsdienst in het Iste District. soben: ,,Macbinisten-n:iotorist'': 
(Eems), het IIde District (Terschelling en Artikel. 6. In het 9de lid achter ,,machinis
het Vlie), bet IIId_e District (Texel) en het ten" in te lasschen: ,,macbinisten-motorist". 
IV de en Vde District (Goede·reede, Maas en Artikel 7. In hot· lste lid achter ,,macbi
Brouwershaven), vastgesteld bij Koninklijk nisten" in te lasschen : ,,en machinisten- . 
besluit van den 22sten Januari 1902 motorist". 
(Staatsblad n°. 5) en sedert gedeeltelijk Artikel 8. In het lste lid en in het laatste 
gewijzig<l bij de Koninklijke besluiten van lid achter ,,macbinisten" ·in to lasschen ~ 

den 3lsten Januari 1903 (Staatsblad n°. 42), ,,machinisten-motorist". 
van den 24sten December 1904 (Staatsblad Artikel 19, te wijzigen als volgt: 
no. 2G4), van den 7den Juli 1905 (Staatsblad ,,De loodsschippers der lste klasse, de lood-
no. 233), van den 30sten Mei 1908 (Staats- sen, de bulploodsen en de loodskweekelingen 
blad n°._ 192), van den 24sten Mei 1909 der lste klasse genieten in den regel geen vaste 
(Staatsblad n°. 126), van· den 30sten Juli bezoldiging; aan hen kan een vast maandgeld 
1913 (Staatsblad n°. 339) en van den 9den warden toegekend boven het loodsaandeel op" 
Juni 1914 (Staa.tsblad n°. 222). S. 489. die standplaatsen, waar het geringe bedrag 

WIJ WILHELMINA, ENZ. der loodsaandeelen en daggelden daartoe vol-
O_p de voordracht van Onzen Minister van i doenden grand geeft. 

Marine van den 5den November 1915, bureau In plaats van aandeel in het loodsgeld kan 
G, n°. 85; vast maand- of daggeld a!s loon warden toege-

Gezion de wet van den 20sten Augustus 1859 kend aan loodsen, hulploodsen en loodskweel,rn
(Staa!sblad n°. 93), gewijzig9,, bij de wet van lingen der lste klasse, die a!s vaste loods dienst 
den 6den April 1875 (Slaats/>/p,_d n°. 62) ; doe,i op in geregelde. beurt varende· stoom

Den Raad van State geiioord (advies van schepen of op de versohillende Rijksschepen 
den 30sten November 1915,,n°. 23); gedurende de oefenirigen, proeftochten en 

Gezien het nader rapport van ·Onzen Minister hydrograpbische opnemingen. · 
van Marine van den 6den· __ December 1915, Met betrekking tot de hieronder genoemde 
Bureau G, n°. 80; · · ··· verdeeling van loodsaandeelen, ma.and- en dag-

. Hebbeil goedgevonden en verstaan : gelden, zijn de vaste zeeloodsen en de vaste 
Met ingang van den eersten Januari 1916, zee- en binnenloodsen administratief ingedeeld 

kraohtens artikel 2 der wet van den 20sten bij den zeeloodsdienst en de vaste binnen
Augustus 1859 (Staatsblad n°. 93) te wijzigen : loodsen bij den binnenloodsdienst van bun 

a. het bij Koninklijk besluit van den 22sten district. Voor ieder · district, waar behalve 
Januari 1902 (Staatsblad n°. 5) vastgesteld en kustdienst ook kanaaldienst wordt uitgeoefend, 
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wordt door den Minister van Marine bepaald; 
tot welk dezer onderdeelim van den ·.zeeloods
d_ienst de beide eerstgenoemde categotieen _van 

.. vaste loodsen administratief zullen behooren. 
In ieder district warden de door de ·loods, 

schlppers der lste klasse, zeeloodsen en loods
kweekelingen der lste klas~e verdiende loods
aandeelen; maand- en . daggelden, na aftrek 
van een door den Minister van Marine vast 
te stellen bedrag, strekkende tot vergoeding 
der uitgaven, bedoeld in art. · 43, tweede lid, 
verdeeld als_ volgt : · 

voor den loodsschipper der lste klasse en den 
4em bij ziekte, besmetverklaring van zijne wa
ning en schorsing vervangenden loods 1 % deel, 

voor den loods . . . . . . . 1 
voor den loodskweekeling der lste 

klasse . . . . ·. . . . . , . . . . 2/ 3 ,, 

_ In de distric_ten, · waar behalve kustdienst 
ook kanaaldienst wordt uitgeoefend, geschiedt 
deze verdeeling voor elken dienst afzonderlijk, 

· of voor den zeeloodsdienst in zijn _ geheel, 
zulks ter beoordeeling van den. Minister van 
Marine. · 

De door de loodsen en hulploodsen van den 
binnenloodsdienst verdiende loodsaandeelen, 
maand- en daggelden worden verdeeld voor elke 
standplaats of elken post als volgt : 

voor den loods . . . . . . . . . 1 deel, 
voor den hulploods . . . - . . . . 2/ 3 ,, • 

De loodsaandeelen, maand- en daggelden, 
verdiend door de loodskweekelingen der lste 
klasse, die niet zijn ingedeeld bij de bemanning 
der zeeloodsvaartuigen, worden verdeeld voor 
elke standplaats, als volgt : 

voor d(ln loodskweekeling der lste 
klasse . . . . . . . . . . . . . . 1 deel. 

De loodsschippers der 2de klasse, de loods
kweekelingen der 2de klasse, de matrozen, de 
matroos-koks, de kwartiermeesters, de roeiers, 
de machinisten, de machinisten-motorist, de 
eerste stokers, de tweede stokers en de hulp
stokers genieten vaste maandgelden." 

Artikel 20. In het 2de lid · V(lrvallen de 
woorden: ,,vaste zee- en binnenloodsen; die niet 

_ in eene ploeg zijn opgenomen", en wordt achter 
,,machinisten" ingelascht : ,,machinisten-mo
torist." 

Artikel 34. Het 3de ,lid wordt gelezen als 
volgt :_ 

,,Voor zoodanige loodsen is door den gezag
voerder op de dagen, dater niet geloodst wordt, 
een daggeld van twee gulden verschuldigd." 

Artikel 35. D~ laatste twee regels te ver
vangen door: 

,,wordt hem, indien er loodsgeld verschul-

digd is, een derde van het loodsaandeel als v'er
diend loon to'egekend." 

Artikel 50. ; Aciit~r ,,roeiers" in te· lasschen 
,,machinisten-:inotorist" . 

Artik~l 61 te wijzigen als volgt : 
,,De gezagvoerders zij:ri verplicht te zorgen, 

dat in de havens, op de re_eden en rivieren· of 
in de zeegaten; geen ballast, gruis van steen
kolen of aseh over boord wordt geworpen. 

De loods zal zoo noodig den gezagvoerder
op deze verpliehting wijzen, en indien zij niet 
wordt nagekomen, daarvan zoo spoedig moge
lijk kenµis geven aan het loo~sbestuur ter 
plaatse waar hij aankomt.'; 

_Artikel 62. · In het 3de. lid de woorden : 
,,heeft de loods reeht op f 2.50 daags" te ver,_ 
vangen door : ";,is een claggeld van f 2.50 ver
schuldigd". 

In het 3de lid, sub 3°., de. woorden-: ,;in .welke 
gevallen het daggeld aanvangt met den vierden 
dag van het oponthoud" te vervangen 'door : 
,,en het oponthoud !anger duurt dan 24 uur, 
tenzij het schip, dat door omstandigheden van 
wede~ en wind of getij opgehonden wordt, een 
zeilschip is, in welk geval het daggeld aanvangt 
met den vierden dag van het oponthoud." 

In het· 3de lid; sub 6°., vervallen de woorden : 
,,op de stroomen en in de_zeehavens meer dan 
een getij en in de kanalen." _ 

Het 3de lid, sub 7°., te lezen als voigt : 
,,wanneer de loods verplicht is aan boord van 

zijn schip te verblijven, waarvan de gemeen-
schap inet den waf is verbodeii op grond der 
wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), laat
stelijk gewijzigd bij die van 31 Juli 1915 (Staats
blad no.- 346) en van welke de tekst is- bekend 
gemaakt bij besluit van 24 September 1915 
(Staatsblad n°. 405), en h(lt oponthoud !anger 
heeft geduurd dan 6 uren ;". 

Artikel 70, voorlaatste lid, laatste twee regels, , 
de woorden: 

,,en 3 April 1893 (Staatsblain°. 63)" te ver-: 
vangen ·door: ,,wat eerstgenoemde wet betreft; 
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
31 Juli 19i5 (St'fia"tsblad n°. 346), en waa~van 
de tekst is bekend geinaakt bij besluit van 
24 September 1915'"(Staatsblad n° .. 405)". 

Artikel 76, lste lid de woorden : ,,is gebracht 
daar waar zij· verplicht zijn het te brengen", t-e 
vei'vangen door : 

,,is gekomen, daar, waarheen zij verplicht 
zijn, het schip te loodsen;", 

2de lid het JV"oord: ,,gebracht" te vervangen· 
door : ,,gekomifn". · 

Laa tste lid, te lezen als volgt : 
· ,,Behoudens de uitzondering in art. 34 mogen 
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de, gezagvoerders, zonder voorafgaande toe- ' geplaatst en in afschrift zal worden mede
stemming van den Inspecteur of Commissaris, gedeeltl ·aan den Raad van State, aan de Alge
de loodsen niet aan boord houden,. wanneer de meene Rekenkamer en aan Onze Ministers 
schepen de plaatsen des gevaars te boven zijn van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van 

•en z66ver zijn · gekomen, als de· loodsen ver- Financien, van Waterstaat eri van Landbouw, 
plicht zijn de schepen te loodsen". Nijverheid en Handel·tot informatie. 

BIJZONDER REGLEMENT op den Loods
dienst in. het Iste district. 

Artikel 9, voorlaatste lid, het woord : ,, binnen
gebracht" te-vervangen door ,,binnengeloodst". 

BIJZONDER REGLEMENT op den Loads, 
dienst in het II de district. 

Artik:el 3. Het tweede lid te vervangen door : 
,,Op elk der standplaatsen Vlieland en Har
lingen is een ontvanger der loodsgelden." 

Bovendien is op elk der standplaatsen 
Terschelling en Harlingen een scheepsdiep
gangmeter. 

Artikel 11, 2de lid, het woord: ,,binnen
gebracht" te vervangen door: ,,binnen
geloodst". 

BIJZONDER REGLEMENT op den Loods
dienst in het II Ide district.· 

Artikel 1. Het voorgeschrevene sub I, b, 
te vervangen Joor: ,,in het zeegat van IJmuiden 
tot in de N oordzee-sluizen". 

Het voorgeschrevene sub II, b, vervangen 
door: ,,van uit de Noortlzce-sluizen te IJmui
den". 

Artikel 17. Aan te vullen met : 
,,Ingeval van groote drukte op eene stand

plaats worden,-op aanvrage van den Commis
saris, op. andere standplaatsen beschikbare 
loodsen dadelijk derwaarts gezonden. 

De reis- en verblijfkosten komen ten laste van 
de loodsen." 

Bij te voegen : een nieuw 
Art. 19. De loodsreizen van en naar IJmui

den beginnen en eindigen in de Noordzee-sluizen 
aldaar. · 

BIJZONDER REG LEM.ENT op den Loods
dienst in het IV de-~~ Vde district. 

Artikel 3. Het tweede lid te vervangen 
door: 

,,Met uitzondermg van Hoek van Holland 
is op elke standplaats een ontvanger der loods
gelden. 

Bovendien is op elke standplaats een scheeps
diepgangmeter." . 

Artikel 21. Vervallen. 
Onze Minister van Marine is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

·s-Gravenhage, den 8sten December 1915. 
WILHELMINA .. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 
(Uitgeg. 12 Dec. 1915.) 

10 Decembe,· 1915. BESLUIT, tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van politie 
voor het voltooide gedeelte van het Wilhel
minakanaal met het zijkanaal naar de Ma,·k. 
s. 490. 

WIJ WILHELMINA, ENZ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 November 1915, no. 224, Af
deeling Waterstaat ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 181!1 (Staats' 
blad n°. 69) en·op het algemeen reglement van 
politie voor ri vieren, kanalen enz. onder beheer 
van .het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 13 Augustus 1891 (Staatsblact no. 158) en 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
16 December HJ13 (Staatsblad no. 445); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
80 November 1915, n°. 27); 

Gezien het· nader · rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 December 1915, n°. 288, 
Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen het navolgende 

BIJZONDER REGLEMENT van politie 
voo,· het voltooide _qedeelte van ,;et Wilhel
ininakanaal ,net het zijkanaal naar cle Mark. 

Art. 1. 'Dit reglement is van toepassing op· 
het · gedeelte van het Wilhelminakanaal, zich 
uitstrekkende van de Donge tot de gekoppelde 
sluis te Oosterhout, met het zijkanaal naar de
Mark. 

2. Dit reglement wordt gedrukt en algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

Mede worcl,t gedrukt en algemeen verkrijg·
baar gesteld eene vertaling van het reglement 
in het .B'ransch en het Duitsch. 

3. 1. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vaartuigen, die op het kanaal worden toegelaten 
zijn met inbegrip van den opperlast: 

lengte . . 60 M. 
breedte. . . . . . . 7 
diepgang . . . . . . 2.10 ,, 
hoogte boven water . 5 

2. De bovenbepaalde hoogte bedraagt even 
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zooveel minder als de waterstand hooger is dan 1 10 December 1915. BESLUIT, houdende verbod 
i.5 M. boven N.A.P. van uitvoer van qrapliiet en daaruit ver, 

4. De grootste snelheid, waarmede de stoom- vaardigcle artikelen, als grondstof en be-
vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt per werkt, tenzij gebruikt als onderdeel van 
minuut: eenig vervaardigd artikel, waarvan gra-

a. voor stoomvaartuigen van meer dan 1.5 M. phiet geen hoofdbestanddeel is. S 491 .. 
diepgang, 150 M. . WIJ WILHELMINA, ENZ. 

b. voor stoomvaartuigen van niet meer dan Overwegende, dat het in het belang van den 
1.5 M. diepgang, 180 M. ' Staat noodig is, den uitvoer van graphiet ·en 

5. 1. Het grootste getal vaartuigen, dat daaruit vervaardigde artikelen, als_ grondstof 
tegelijk door een ·sleepboot mag worden ge- en bewerkt, -tenz~j gebruikt als onderdeel van 
sleept, bedraagt vier. eenig vervaardigd artikel, waarvan graphiet 

2. Twee vaartuigen, elk van minder dan geen hoofdbestanddeel is, te verbieden; 
15 ton (15000 K.G.) laadvermogen, worden in· Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staat,-
den sleeptrein voor een vaartuig gerekend. blad n°. 344); 

6. 1. De grootste geoorloofde afmetingen Op de voordracht van Onze Mi~isters van. 
der vlotten zijn: · · · Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nii-

lengte. . 50 M. verheid en Handel. van 6 December 1915,. 
breedte . . . 5 Kabinet, Litt. U16o ; 
diepgang ·• . 1.5 ,, Den Raad van State gehoord (advies van 

2. De vlotten mogen met geen grootere snel- 7 December "1915, n°. 29); 
heid worden vervoerd dan van 60 M. per Gezien het nader rapport van Onze v.oor-
minuut. noemde Ministers van ::i December 19[5, 

7. Met uitbreiding van het bepaalde bij de Kabinet, Litt. IJ161 ; 

artikelen 7 en 78 van het Algemeen Reglement Hebben goedgevonden en verstaan te be-
wordt aan de eigenaren of gebruikers van palen : 
gronden, gelegen nan het kanaalgedeelte, waar
langs geen Rijlrsoeververded,iging aanwezig is, 
vergund, v66r hunne gronden vaartuigen tijde
lijk ligplaats te doen nemen tot laden en lossen, 
mits de scheepvaart hierdoor niet gehinderd 
wordt, ter beoordeeling van de ambtenaren 
van den Waterstaat en de kanaalbeambten. 

8. Bij het doorvaren van de over het kanaal 
gelegen vaste bruggen zijn de schippers ver
plicht hunne vaartuigen het midden van het 
kanaal te doen houden. 

9. Overtreding van dit Bijzonder Reglement 
wordt, voor zoover daartegen niet bij de Wet 
of het :A.lgemeen Reglement is voorzien, ge
straft met geld boete van ten hoogste vijftig 
gulden. 

II. te bepalen, dat met het in werking treden 
van het sub I bedoelde reglement is vervallen 
het reglement, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 19 September 1912 (Staatsblad n°. 300). 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de nitvoering van dit beslnit, ·hf:twelk in hat 
Staatsblad · geplaatst en in afschrift aan den 
.Raad van· State medegedeeld zal warden. 

's-Gravenhnge, den lOden December 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

· ( Uitgeg. 29 Dec. 1915.) 

Eenig A1·til:·el. 

·De uitvoer van graphiet en daaruit vervaar
digtle artikelen, als grondstof en bewerkt, tenzij: 
gebruikt als onderdeel van eenig ver.vaardigd. 
artikel, waarvan graphiet geen hoofdbestand
deel is, is verboden van den ctag der afkondiging 
van dit Besluit. 

Of van eenig vervaardigd artikel graphiet 
een hoofdbestanddeel vormt, wortlt zoo noooig 
door Onzen Minister van Financien beslist. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 

,ontheffing te doen verleenen. 
Onze Ministers van Oorlog, van Financien 

e~ van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn,. 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van c;li1; Besluit, dat in het StaatsblaJ 
zal warden geplaatst, en waarvan-afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage~''den !Oden December 1915. 

WILHELMINA. 

De M·inister van Oorlog, BOSBOOl\l. 

De Minister van Financi/!.n, TREUB. 

De .Min. van-Landbouw; Nijverheid en Handel" 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 11 Dec. 1915.) 
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10 Decembe1· .1915. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen noodig voor het aanlegge1_1 van 
een voetbalveld en van eene zweminrich
ting te Veendam. .S. 492. 

10 Decembei· 1915. WET, tot wijziging der 
wettelijke bepalingen omtrent den accijns 
op het zout. S. 493. 

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

<lat het .wenschelijk is, eenige wijziging te bren
geu in de wet van 27 September 1892 (Staats
blad n°. 2\!7), houdende bepalingen omtrent den 

· accijns op het zout; 
,Zoo is het, dat Wij, den Raad v'an State, enz. 
A.rt. l. Tusschen het bepaalde sub Jr. g en 

het laatste lid van artikel 74 der wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 2:J7) wordt 
ingevoegd het volgende: . 

h. het verpakken van voor het buitenland 
bestemde goederen; 

i. andere dan de hiervoren genoemde doel
;iinden, mits het irnut niet bestemd is tot in
wendig gebruik door den mensch. 

2. Het tweede lid van artikel 58 der wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 227) vervalt. 

3. In de wet van 27 September 1892 (Staats
blad n°. 227) wordt achter artikel 74 ingevoegd 
een nieuw artikel 74bis lllidende: · 

Wij behollden Ons voor bij algemeenen maat
regel va,:; bestuar, onder de noodige voorzie-

. ningen tegen misbruik, vrijdom toe te staan 
van ¾ gedeelte van het invoerrecht voor geraf-. 
iineerd zout, dat benoodigd is voor doeleinden 
als waarvoor krachtens net vorig artikel vrij
-dom van accijns kan warden verleend. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lOden De

-cem be r 1915. 
WILHELMINA. 

De Ministei· van Financien, TREUB •. 

(Uitge_q. 31 Dec. 1915.) 

10 December. 1915. WET, tot verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1915,- S. 494. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt -h!lt totaal der 

VIIde Afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
dit hoofdstuk verhoogd met f 225,000. 

JO December 1915. WET, tot aanvulling en ver
•hooging van het vierde lfoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
s. 495. 

Bij deze wet warden artikelen verhoogd en 
ingevoegd, wordt, de omschrijving van. eenige· 
artikelen gewijzigd en wordt een artikel · ver
minderd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
Iste, VIIde en VIIIste afdeeling van het IVqe 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1915 verhoogd met respectievelijk f ll2i,, 
f 6350 en f 200 en zoodoende 'het eindcijfer· 
met f 7675. 

10 December 1915. WET, tot verklaring van h,,t 
algemeen nut der onteigening ten behoe, e 
van uitbreiding van de halte N oortl
Kraaijert. S. 496. 

10 December 1915. WET, houdende goedke11-
ring van eene door het Rijk' met de g1.i. 
meente Rotterdam gesloten overeenkom·st i.n 
zake ruiling van terreine:i aldaar. S. 49'7. 

10 December 1915. WET, houdende wi,iziging 
van de begrooting van inkomsten en uH
gaven voor de Posterijen, de Telegrafie on 
Telefonie voor den dienst van 1915 (rui
ling van terreinen te Rotlerdmn ). S. 49 3. 

10 December 1915. -WET, houdende het aan
gaan van eene ·door het Rijk gewaarborgcle. 
geldleening ten name _van de kolonie · 
s~iriname. s. 499. 

WrJ WILHELMINA, ENZ •.•• doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen h""bbon

dat het wenschelijk is ter aflossing van door ,le 
kolonie Suriname uit 's Rijks schatkist ont-. 
vangen kasvoorschotten eene door het Rjjk 
gewaarborgde geldleening ten name van die 
kolonie aan te gaan ; 

Zoo is het, dat Wij, dE'n Raad van State, enz. 
_ Art. 1. (1) Onze Minister van :Kolonii.in 

wordt gemachtigd om ten name van de kolonie 
Suriname eene geldleening aan te gaan tot e,m 
bedrag v:an nominaal vier millioen gulden teg,.m 
een rente van vier en een half ten honderd 
·s jaars. 

(2) Het Rijk waarborgt de. betaling van de 
rente en de aflossing van de krachtens bet 
vorig lid aangegane geldleening. 

2. (1) Bij deelneming in de leening worden 
an,n den deelnemer uitgereikt schuldbewijzm, 
gesteld aan toonder, groat een duizend, vi,if
honderd of eenhonderd gulden. 

(2) · Van het geleende bedrag wordt jaarlijks, 
te· beginnen met het jaar 1917 op den lsten 
Januari- terugbetaald eeri som van negem;ig 
duizend gulden, vermeerderd met zoo na moge-
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lijk het bedrag der door de aflossing vrijgevallen 
rente. 

(3) 'De aflossing geschiedt a pari. De ~flos
baar gestelde schuldbewijzen zijn betaalbaar 
te Amsterdam eu te Paramaribo. 

(4) De kolonie is te alien tijde bevoegcl meer 
af te !assen dan in . het tweede lid is bepaald. 

3. (l) De voorwaarden van de tegelde
making der schuldbew~jzen en de regeling van 
de uitlotingen worden, voor zoover dien
aangaande bij deze wet geene bepalingen zijn 
gegeven, door Onzen Minister van- Kolonien 
vastgesteld. Van de tegeldemaking wordt 
eene rekening aangelegd die, na door de Alge
meene Rekenkamer te· zijn opgenomen en ge
sloten, aan de Staten-Generaal wordt mede
gedeeld. 

{2) De schuldbewijzen warden v66r de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer geregis
treerd en van een bewijs dezer . registratie 
voorzien. 

(3) De afgcloste schuldbewijzen warden ter 
vernietiging bij. de_ Algemeene Rekenkamer 
overgebracht. 

4. (l) De rente is betaalbaar" op halfjaar
lijksche coupons, -verschijnencle I Januari en 
1 Juli. Zij loopt niet vercler dan tot op den clag, 
waarop de schulclbewijzen aflosbaar zijn ge
steld. 

(2) De coupons zijn betaalbaar te Amsterdam 
en te Paramaribo. 

5. In geval van openbare- inschrijving, 
worclt aan de bankiers, makelaars in efl't·cten 

. en .commissionnairs in effecten, door wier 
tusbchenkomst inschrijvingen voor de leening 
_warden ingeleverd, voor het aan hen toegewezen 
nominaal bedrag eene provisie van ten hoogste 
een vierde ten honderd toegekencl en bij de 
stort,ing verrekcnd. 

6. Het recht tot opvordering van het 
kapitaal der aflo~baar gestelcle 8tukken vervalt 
tien jaren na den dag, ,vaarop zij aflosbaar 
zijn gesteld. 

7. Voor de voldoening van rente en aflos
sing wordt het benoocligde bedrag op de 
koloniale huishoudelijke begrooting van Suri
name uitgetrokken. _ 

8. De biljetten van inschrijving, de biljetten 
van toewijzing, de schnldbewijzen alsmede de 
coupons zijn vrij van ·;zegelrecht, zoowel in 
Nederland als in Suriname. 

9. Deze wet treeclt in Nederland en in 
Suriname achtereenvolgens in werking op den 
<lag, waarop z~j aldaar wordt afgekondigd. 

10. Nog niet uitgegeven schuldbewijzen 
van de leeningen ingevolge de bij de wetten 

1915. 

van 20 Maart 1896 (Swatsbl[!,d n°. 46, · Gouver.
nementsblad n°. 10) en van 31 December 1906 
(St,aatsblad n°. 374, Gou11ernement;,blad 1907, 
n°. 6) goeclgekeurde verordeningen van 9 No
vember 1894 (Gouvernementsblad 1896·, no. 11) 
en van 28 Augustus 1906 (Gouverneme11tsblad 
1917, n°. 7) worden niet meer te gelcle gemaakt. -

11. Deze wet kan worden aangehaald. als 
,,Surinaainsche Leeningwet _1915". · 

Lasten en. bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den !Oden De

cember 1915. 
WILHELMINA. 

De 1vfinister van Kolonien a. i., 
J:. J. RAMBONNET. 

De _ 1vf inister i-an .Financien, TREUB. 
( Uitgeg. 14 Dec. 19lo.) 

IO December 1915. WET, houclencle . naclere 
wijziging en aanvulling der Koloniale huis
houclelijke begrooting van Suriname voor 
het dienstj aar 1915. S. 500. 

10 December 1915. WET, houdende naclere 
verhoogirig van het elfde hoofclstuk der 
Staatsbegrooting voor het clienstjaar 1915. 
S 5L•l. 

Bij deze wet wordt eeu artikel verhoogcl. 
Tengevolge van die verhooging wordt het 

totaal van de Hele afdeeling gebracht op 
/ 1,840,099.37 en het eindcijfe1 van clat hoofd
stuk op f 3,234,288.98. 

11 December 1915. B~,s_LUIT, houd_ende beslissing 
dat de betrekkingE)n van lid en secretaris 
eener schoolcommissie in het algemeen 
eershalve vervuld worden, zoodat de daar
aan verbonden inkomsten niet als wedde 
in den zin . der Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913, kunnen warden 
aangemerkt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
_.Beschikkende op de aanvrage om pens_ioen 

van A. J. C. DE WOLF te.Etten en Leur, 
laatstelijk secretaris en lid der plaatselijke 
schoolcommissie aldaar; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren .van 21 Augustus 1915, 
n°. 7;,.. 

Den Raad- van State, Afdeel_ing voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, adv:ies van 
23 November 1915, n°. 386; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 8 December 1915, n°. 79, Afd. P. ; 

Overwegende : dat de Pensioenraad voor de 
gemee_nte-ambtenaren in zijn voormeld advies 

40 
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Ons in overweging heeft gegeven op de aan
vrage afwijzend te beschikken, daarbij aan
voerende dat de belanghebbende bij besluit van 
den Raad der gemeente Etten _en Leur van 
3 Maa.rt 1915 met ingang van 1 April 1915 

. eervol is ontslagen ; dat hij als secretaris en 
iid der plaatselijke schoolcommissie geen ge
meente-ambtenaar is in den zin van art. 2 sub a 
der Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913, omdat hij in die hoedanigheid geen be
zoldiging, maar een geringe toelage als ver
goeding van bnreaukosten en tijd verlies genoot 
en hij in het algemeen geacht moet worden 

· zijne functie eershalve te hebben vervuld; 
weshalve de Pensioenraad van oordeel is dat 
hij aan geen enkele bepaling dier wet aanspraak 
op pensioen kan ontleenen ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenraad 
in afschrift aan den belanghebbende was mede
gedeeld, bij zijn verlang'en heeft te kennen ge
geven, dat daarover het gevoelen mocht worden 
ingewonnen van de Afd. van den Raad van 
State, voor de geschillen van bestuur, daarbij 
aanvoerende, dat de betrekking van secretaris 
der plaatselijke schoolcommissieonafgescheiden· 
verbonden is aan de betrekking van gemeente
secretaris, zoodat ook de nieuw benoemde ge
meente-secretaris in dezelfde vergadering werd 
benoemd tot lid en secretaris der plaa tselijke 
schoolcommissie; dat van eene toelage als ver
goeding voor b'ureankosten en tijdverlies geen 
sprake is en dat deze functie geenszins eers
halve wordt vervuld, maar dat de bezoldiging 
wel degelijk :rpoet worden beschouwd als een 
salaris geevenredigd aan de moeiten en het werk 
aan de· betrekking verbonden ; 

Overwegende dat ter beslissing staat of de 
door den belanghebbende als secretaris en lid 
der plaatselijke schoolcommissie genoten in
komsten i-;ijn aan te merken als wedde in den· 

· zin der wet; 
Overwegende te dien aanzien, dat ook al 

werden voormelde betrekkingen door den be
langhe b bende bekleed met de bedoeling zich 
naast zijne wedde als gemeente-secretaris eene 
bijverdienste te verzekeren, desniettemin met 
den · Pensioenraad moet worden aangenomen 
dat betrekkingen als lid en secretaris eener 
schoolcommissie in het algemeen eershalve 
worden vervuld ; 

dat nit dien hoofde de daaraan verbonden 
inkomsten niet als wedde in den zin der wet 
kunnen worden aangemerkt; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren dat de. aanvrage om pen sic en 
van A. ,J. C. DE vVoLF te Etten en Lear. 
laatstelijk secretaris en lid der plaatselijke 
schoolcommissie aldaar, niet vatbaar is voor 
inwilliging . 

Onze Minister van Financien is belast enz. 
(W. v. D. B. A.) 

13 December 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van T1trkschroodolie en derge
lijke praeparaten, bestaande nit gesulfo
neerde, geheel of gedeeltelijk verzee ote 
olien. S. 50 2 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van clen 
Staat noodig is, den uitvoer van Turkschrood<Jlie 
en dergelijke praeparaten, bestaande nit gei:ul
foneerde, geheel of gedeeltelijk verzeepte olien 
te verbieden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad 11°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers Yan 
Oorlog, van Financien en van Landbonw, 
Nijverheid ev. Handel van 3 December 1815, 
Kabinet, Litt. !15 9 ; 

Den Raad van State gehoord (advies ·-ran 
7 December 1915, ri0 • 28); 

Gezien het nader rapport van Onzc voor
-noemde :Ministers va;i 11 December 1915, 
Kabinet, Litt. Q16:i ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: 

Eenig Arti:kel. 
De uitvoer van Turkschroodolie en dergel\jke 

praeparaten, bestaai'J.de uit gesulfoneerde, geheel 
of gedeeltelijk verzeepte olien is verboden -ran 
den dag der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te beffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Finan<iien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel :cijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast mei, de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Stafo. 

's-Gravenhage, den 13den -December 191.,. 

WILHELMINA. 

De 1vfinistef van Oorlog, BosBoOJr. 

De :Minister van Financii!n, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nij~·erheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 14 Dec. rnrn:) 
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13 Deceinber 1915. BESLUIT, houdende intrek
king van de tijdelijke opheffing van het 
verbod van uitvoer van glycerine: S. 503. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 11 December 1915, 
Kabinet, Litt. x163 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Iu te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van glycerine,· tocgestaan 
bij Ons besluit van 12 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 409). 

Onze j',finisters van Oorlog, van Financien en 
vaii Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, be~ast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal. worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 13den December 1915. 
WILHELl\HNA. 

De Minister van Oorlog, BOSBOOM. 

De ~Minister van Financien, -TREUB. 
De 1vfin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 14 Dec. 1915.) 

13 Decembei· 1915. BESLUIT, houdende intrek
king van het Koninklijk besluit van 24 De· 
cember 1910 (Staatsblad n°, 374) en vast
stelling van eene nieuwe Reclasseerings
regeling. S. 504. 

WIJ WILHELMINA, ENZ; 
Overwegende, dat door de uitbreiding der 

reclasseeringsbemoeiingen de Algemeene :i\llaat
regel van Bestuur van 24 December 1910 (Staats· 
blad n°. 374), door eene nieuwe regeling be
hoort te warden vervangen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 27 Mei 1914,. 3de Afdee
Iing D, n°. 613; 

Den Raad van Stale gehoord (advies van 
7 ,Juli 1914, n°. 17); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van J ustitie van 11 December 1915, 
3de Afdeeling D, n°. 618; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van den Algemeenen Maat

regel van Bestuur van 24 December 1910, 
(Staatsblad n°. 374), 

vast te stellen de navolgende bepalingen, 
volgens welke van Staatswege de reclasseering 
zal worden bevorderd van personen, die uit 
stra:finrichtingen zijn ontslagen of voorwaar
delijk in vrijheid zijn gesteld; die met plaat
sing in eene rijkswerkin'richting of in· eene 

tnchtschool worden bedreigd, of die ter b~
schikking der Regeering zijn gesteld geweest. 

! . 

H!)OFDSTUK I. 

TIT.EL I. 

-Algemeene- bepalingen. 

Omlijning van het gebied 
der regeling~ 
Art. 1. De reclasseering van personen, die 

nit stra:finrichtingen zijn ontslagen of voor
waardelijk in vrijheid zijn gesteld, die met 
plaatsing in eene rijkswerkinrichting of in eene 
tnchtschool worden bedreigd, of die ter be
schikking der Regeering. zijn gesteld geweest, 
• zal van Staatswege worden bevorderd door: 

1°. stenn aan particuliere bemoeiingen; 
2°. rechtstreeksche overheidsbemoeiingen. 

B epalin g van ge be
zigde woorden, 

Art. 2, Onder verpleegden worden in d.eze 
regeling verstaan person en, die door of van
wege reclasseeringsinstellingen worden ver
pleegd. 

Onder bedreigden verstaat deze regeling 
personen, die in verband met een door hen 
gepleegd strafbaar feit met plaatsing in eene. 
rijkswerkinrichting of in eene tnchtschool wor
·den bcdreigd. 

Onder Onzen Minister verstaat deze regeling 
Onzen Minister van J ustitie. 

Waar in deze regeling gesproken wordt van 
ontslagenen, worden daaronder ook begrepen 
de nit rijkswerkinrichtingen ontslagenen, als
mede jeugdige personen, die nit tnchtscholen 
zijn ontslagen of ter beschikking der Regee
ring zijn gesteld geweest. 

Art. 3. De stenn aan particnliere bemoei
ingen zal bestaan in : 

Vorm van den 
Regeerings~teun .. 
a. het treffen van maatregelen, die . eene 

dengdelijke voorbereiding der reclasseering 
knnnen bevorderen ; 

b. het verleenen van subsidien ter tegemoet
koming in de kosten van reclasseeringsbe
moeiingen. 

Instellingen, 

Voor <lien stenn komen nitsluitend in aan
merking in het Rijk gevestigde, rechtspersoon
lijkheid bezittende vereenigingen, en aldaar 
gevestigde stichtingen en instellingen, wier 
statuten, stichtingsbrieven of reglementen het 
aanwenden v~n reclasseeringspogingen voor
schrijven of gedoogen, indien door hare be-· 

40* 
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stuurders eene verklaring als bedoeld in art. 4 Aange chakelde gestichten. 
is afgelegd, en die bereidverklaring door Onzen Art. 9. Indien eene verplegingsinrichting ean 
Minister is aanvaard. eene ~ereeniging toebehoort, die zelve gEen 

In deze regeling worden evenbedoelde ver- instel ing is in den zin van artikel 3 dev.ar 
eenigingen, stichtingen of in;tellingen aange- regel" g, gaat de subsidieaanvrage der instel
duid als ,,instellingen". ling, ~elke van deze varplegingsinrichting ge-

Onder instellingen worden begrepen als zoo- brui1 wil maken, vergezald van of wordt zij 
danig door Onzen Minister erkende houders aangevuld met eene varklaring van het bestuur 
van in het Rijk gavestigde reclasseerings- dar +richting, dat het de voorwaardan en het 
inrichtingen. toezi1ht aanvaardt voor de ter reclasseering 

opgenomen personen op denzelfden voet als ge
eischl wordt voor verplegingsinrichtingen, die 
aan ene reclassearingsinstelling toebehooren . 

.l!ereid verklaring, 
. Art. 4. De in het vorig artikel bedoelde be

reidverklaring moet bevattan, dat de instelling 
zich aan de bepalingen van deze regeling onder
warpt, voor zoover die op haren reclassearings
arbaid .betrekking hebben. Verplegingsinrich
tingen, waarover de installing ter reclasseering 
de baschikking haeft, moeten in .)rnra bereicl
verklaring worden vermeld. 

Inclian de instellinf.\' dit wenscht, kan zij in 
ha1·e bereidverklaring bepalingen opnaman, 
waarcloor zij haren arbeid beperkt tot een 
groep of bepaalcle groepen van personen. 

Art. 5, De bereidverklaring wordt voor 
onbepaalden tijd afgelegd en aanvaard. 

Iedere bereidverklaring is met een termijn 
van clrie maanclen opzegbaar. 

· De aanvaarding kan ook voorwaardelijk ge, 
schieden; zij kan worden ingetrokken, het Oen. 
traal College vo_or de Reclasseering_ gehoord. 

De redenen, die tot de intrekking hebben 
geleid, worden schriftelijk ter kennis van het 
bestuur der instelling gebracht. 

0nderzoek en goedkeu
ring van gestichten. 

Art. 6. Voor zoover de installing ter reclas
seering de beschikking heeft over eenige ver
plegingsinrichting, wordt hare bereidverkla
ring niet aanvaard, al vorens deze in rich ting 
door Onzen Minister is goedgekeurd. Deze 
doet· na ontvangst der bereidverklaring een 
onderzoek naar de inrichting instellen, ten 
einde te beslissen of deze al dan niet aan de 
gestelde ei~.chen voldoet. 

Art. 7. De genomen beslissing wordt onver
wijld ter kennis van de instelling gebracht; 
indien zij ongunstig luidt, wordt de reden 
voor de afwijzing mede aan de instelling ken-
baar gemaakt. · 

Art, B. De beslissing, dat een gesticht vol
doet aan voormelde eischen, kan genomen 
worden onder voorbehoud, dat binnen een 
daarbij te stellen termijn bepaalde verbeterin
gen worden aangebracht. 

Zo daniga gesti.chten kunnen door hunne be
sturen worden opengesteld hatzij voor eena 
bepa~lde groep van personen, hetzij voor afi>lon
derlijke in de bovenbedoelde varklaring ge
noen:ide personen. 

Injhet eersta geval -kan Onze Minister be
sliss n, dat zoodanig gesticht voor bepaalden 
of o bepaalden ti,id zonder hernieu1vde bereid
verklaring door andere instellingen als aange
schai1 eld gesticht kan worden gebezigd. 

TITEL II. 

Reclasseeringsrnaalregelen in de sfrafgestichten. 

Bezojkrecht. 
Ar . 10. Aan agenten of vertegonwoordigers 

van instellingen wordt, naar regelen door 
Onzen Minister te stellen, door de besturen 
der I gevangenissen en ·rijkswerkinrichtingen 
vrij1 toegang verleend tot: 

a, j veroordeelden, gedurende de laatste zes 
maa~den voor hun ontslag, of, indien de straf
tijd zes maanden of korter doch !anger dan 
een aand bedraagt, gedurende de laatste helft 
van dien straftijd, . en indien de straftijd een 
maap.d of korter bedraagt, ,gedurende dien 
straftijd; 

b.l bedreigden, die• zich in· de huizen van 
bew ring bevinden. 

Reel sseeri ngsraden. 

Art. 11. Ter plaatse, waar instellingen een 
lichkam ter gemeenschappelijke vertegenwoor
digibg hebben gevormd, kan op verzoek dier 
inst!llingen dit liohaam door Onzen Minister, 
het Oentraal College voor de Reclasseering ge
hoo d, als reclasseeringsraad worden erkend. 

I11- dat geval bepaalt Onze Minister het ge-
_bied, waarover die raad zijne werkzaamhedan 
zal luitstrekken. 

Ak 12. Aan den reclasseeringsraad kan door 
On{en Minister worden opgedragen aan hem 
of an de colleges van regenten of het Open
baa Ministerie advies uit ta brangen in zake: 

---------------------------+--- - -----------------
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a. b.et bezoeken vanwege de verschillende 
instellingen van hen, die in de strafinrichtin
gen verblijven ; 

b. het doen van aanwijzingsvoorstellen, als 
bedoeld in art. 41 dezer regeling ; 

c. gratie, af- en ontslag en voorwaardelijke 
in vrijheidsstelli ngen. 

Art .. 13. Naar regelen, door Onzen Minister 
te stellen, kunnen aan den reclasseeririgsraad 
uit 's Rijks kas de voor zijne werkzaamheden 
gemaakte kosten woden vergoed. . 

Art: i4. Veranderingen in de wijze van 
samehstelling der ~eclasseeringsraden en in 
hunne buishoudelijke reglementen behoeven 
de goedkeuring van Onzen Minister, die voor 
de gelijkmatige werking dezer licbamen in de 
verschillende plaatsen, :waar zij bestaan, waakt. 

Uitgaanskassen. 

Art. 15, Met inachtneming van het bepaalde 
in den Algemeenen Maatregel van Bestuur 
van 31 Augustus 1886 (Staatsblad n°. 159), zoo
als deze laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 24 December 1910 (Staatsblad 
n°. 373), zal de uitgaanskas bij ontslag op ver
zoek der instelling, die zich met de reclassee
ring van een ontslagene heeft belast, aan haar 
worden overgemaakt of afgedragen, ten einde 
door haar aan den ontslagene in eens of· bij ge
deelten te worden uitgekeerd, of met zijn goed
vinden ten zijnen bate te worden aangewend. 

De beheerende instelling is aan Onzen Mi
nister rekenschap verschuldigd over het beheer 
der haar uit dezen hoofde toevertrouwde gelden. 

Onze Minister kan te dezer zake nadere 
regeleii stellen. • 

Art. 16. Met inachtneming- van het bepaalde 
betrekkelijk de uitkeering van uitgaanskassen 
van voorwaardelijk in vrijheid gestelden, zal 
door Onzen Minister kunnen worden bepaalµ, 
dat de uitgaanskas van een voorwaardelijk in 
vrijbeid te stellen persoon zal worden over
handigd of overgemaakt· aan de instelling, aan 
wie bij de beschikking tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling de reclasseering -wordt opge
dragen, ten einde door baar _aan den voor
waardelijk in vrijheid gestelde bij gedeelten 
te worden uitgekeerd, of met zijn goedvinden 
te zijnen bate te worden aangewend. . 

De laatste beide leden van bet voorgaand 
artikel vinden in dit geval overeenkomstige · 
toepassin g. 

TITEL III. 
Subsidii!n. 

Soorien van subsidien. "'-

Art, 17. Subsidien kunnen door Onzen Mi-

nister aan "instellingen worden toegeke'bd ter · 
zake van reclasseeringsbemoeiingen voor per
oonen, behoorende tot een der groepen in 
artikel 1 dezer regaling genoemd,"behalve in 
die gevallen, waarin de toekenning op voor
dracbt van Onzen Minister door Ons geschiedt. 

Deze subsidien worden ondersche,den in ge
wone en algemeene, 

Gewone subsiuien 

Art. 18. De gewone subsidien worden toege
kend vdor de· -reclasseering van personen, in 
artikel 1 bedoeld en we! ten behoeve van : ' 

a. hunne ondersteuning; 
b. hunne verpleging in gestichten ; 
c. voor zoover zij minderjarig zijn, hunne 

verpleging in gezinnen ; · 
d. de ondersteuning van hunne gezinnen ;. 
e. de uitoefening van patronaat. 

Algemeene su bsidien. _ , 

,. Art. 19, De algemeene subsidien worden'toe
gekend, bet Centraal College voor de Reclas
seering geboord, en wel voor : 

a. bemoeiingen in verband met.de plaatsing; 
b.- andere algemeene-onkosten, verbomten aan 

de werkzaamheid eener instelling; 
c. de kosten van oprichting en toerusting van 

,inrichtingen ten dienste der reclasseering. 

Aanvragen van 
gewoon subsiuie. 
Art. 20. Elke aanvrage om gewoon subsidie 

mag slechts . op een afzonderlijk geval betrek
king hebben. Verschillencle aanv.ragen kunnen 
in eell' verzoeksch_rift worden bijeengevoegd. 

Alie aanvragen om gewoon subsidie moeten 
bet Departement van Justitie bereiken binnen 
drie maanden na den·. aanvang der betrekke-
lijke reclasseeringspogingen. · 

Onze Minister kan vorderen, clat b_ij de aan
vragen om gewone subsidien inlichtingsstaten 
overeenkomstig · zijne voorschriften worden 
overgelegd. 

Fatale termijn, 

',_ 

Art. 21. Gewoon subsidie wofdt in den regel 
niet toegekend, dan wanneer de betrekkelijke 
reclasseeringspoging is aangevangen binnen het 
eerste halfjaar na het-ontslag uit de strafinrich
ting of na het eindigen van de ter-beschikking- ·, 
stalling. 

Uitzonderingen op dezen regel kunnen door 
Onzen Minister van Justitie worden toege
laten, het Centraal College voor de Reclassee
r_ing ge:hoord 

0ndersteuning, 
Art. 22. Gewone ondersteuningssubsidie 
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.wordt,• indien de kosten een bedrag van f 40 
overschrijden, niet toegekend dan nadat het 
Oentraal College voor de Keclasseering is ge
hoord. 

Gewoon ondersteuningssubsidie boven f 300 
wordt niet toegekend dan bij door Ons te geven 
beschikking. 

IBerekening van bet 
s u bsidiebedrag. 

Art. 23. Bij gewoon ondersteuningssubsidie 
zal aan de instelling in den regel worden toe

, gekend drie vijfde van het door haar aan die 
ondersteuning ten koste gelegde. 

Gaat de ondersteuning vanwege de instelling 
gepaard met de uitoefening van patronaat over 
den ontslagene of bedreigde, dan zal de tegemoet
koming in den regel bedragen vier vijfde van 
het door de instelling ten koste gelegde ; onver
minderd hei subsidie, bedoeld in artikel 31. 

Verpleging. 

Art. 24. Gewone verplegingssubsidie kan wor-, 
den genoten tot een maximum van 50 cent 
per hoofd en per dag. 

Iu verb and ·.met bijzondere omstandigheden 
kan dit bedrag bepaald worden op ten hoogste 
75 cent per hoofd en per dag. 

Het kan worden genoten gedurende een half 
jaar, of zoo het de verpleging van minder-• 
jarigen betreft, tot aan de meerderjarigheid. 
lngeval verplegingssubsidie tot aan de meerder
jarigheid zal worden toegekend, wordt vooraf 
het Centraal . College voor de Reclasseering 
gehoord. 

In verband met bijzondere omstandigheden 
kan de term.ijn van een half jaar door Onzen 
Minister verlengd worden tot een jaar, het 
Centraal College voor de Reclasseering ge
hoord. 

Ke11nisgeving van begin en 
eimlc der verpleging. 

Art. 25. Geen verplegingssubsidie kan wor
den genoten dan van den dag af, waarop de 
kennisgeving van het begin der verpleging aan 
Onzen Minister wordt gezonden. 

Van net einde dier verpleging wordt ten 
spoedigste aan Onzen Minister bericht ge
zouden. 

De kennisgevingen van begin en einde wor
den ingericht overeenkomstig door Onzen Mi
nister te geven voorschriften. ' 

Gestichtsverpleging. 

Art. 26. Geen subsidie voor verpleging in 
grsticbten kan worden genoten, tenzij ten aan
zien dier verpleging aan de volgende voorwaar-· 
den wordt voldaan : 

a\ Den verpleegden moet de gelegenheid 
wo1)~en ve;sirekt tot het regelmatig biJwonen 
van11godsdienstpefeningen der gezindte, waartoe 
zij bebooren. Zij moeten de _vereisr hte genees
en heelkundige bebandeling genieten. 

b.;' Het personeel, aan de gesticbten verbon
den;: moet zijn vari goed zedelijk gedrag. 

c. I' De gestichten mo eten gezond gelegen en 
ingericht zijn en moetr.n voldoende 1:uimte 
bieden voor het daar in te huisvesten aantal 
pers_onen. 

d. ·Voor reinheid, zoowel wat betreft de ge
bou..yen en meubelen. als de verzorging van 
lich\lam en kleeding der verpleegden, moet 
nauwgezet worden zorg gedragen. 

e. ;1\-an de verpleegden moet worden .verschaft 
gezohd voedsel in voldoende hoeveelheid ; voor 
behoorlijke !deeding moet worden gezorgd. 
Aan. iederen verpleegde moet een afzonderlijk 
bed· worden verstrekt. 

f. De verpleegden mogen slechts worden be -
last ,'met arbeid, die evenredig is aan hunne 
krachten. 

g. 'In hetzelfde gesticht mogen zonder toe
stemming van Onzen Minister geene verpleeg
den ·van verschillend gesfacht worden opge
nomen, tenzij in geheel van elkander gescheiden 
afdeelingen. 

h. Waar de verpleegden gedurende clen nacht
niet onderling afgezoriderd worden, moeten de 
voor 'hen gebezigde gemeenschappelijke slaap
zalen zijn ingericht en moet daarop gedurende 
den nacht toezid1t worden gehouden overeen
komstig de regeling voor elk gesticht te dien 
aanzien door Onzen Minister goed te keuren. 

k. De verplichte arbeidsduur zal niet !anger 
zijn qan ten aanzien van het arbeidsvak in de 
streek gehruikelijk is. 

l. Met inachtneming van aanleg, neiging en 
leeftijii zal de arbeid zooveel mogelijk er op 
gericht zijn, om vakkennis aan te brengen, aan 
te vullen of te onderhouden. 

m. :Het arbeidsloon moet, voor zoover dit 
de k9sten der verpleging overtreft, in even
redigheid zijn tot de waarde van den gelever
den arbeid. 

Gezinsverpleging. 

Art. ,:27. Bij meer duurzame huisvesting van 
minderjarigen in g~zinnen blijft de instelling 

'er voor verantwoordelijk, dat behandeling en 
verpleging reclasseering' ten doel hebben. Tus
schen "haar en dengene, die de huisvesting 
verleent, wordt eene in drievoud opgemaakte 
en onderteekende schriftelijke overeenkomst 
aangegaan, waarvan een exemplaar bij de 
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instelling, een bij het gei:inshoofd berust;- ter
wijl het derde exemplaar tegelijk met de· ken• 
nisgeving van bet begin der verpleging aan 

. Onzen Mmister wordt gezonden. ., 
Art. 28. Deze overeenkomst bevat in elk ge. 

val bepal ngen, die eene verpleging overeen
komstig artikel 26a, d, e, f, l en 1n wa!!,rborgen. 

De iustelling is verplicht afdoende maat
regelen te nemen, ten einde de stipte naleving 
der gesloten overeenkomst te verzekeren. 

Art. 29. De woningen, waarin verpleegden 
worden opgenomen, moeten gezond geleg3n en 
ingericht zijn on voldoende ruimte bevatten 
voor het daarin te huisvesten aantal personen. 

Zij, bij wie de verpleegden.worden uitbesteed, 
en de overige bij hen inwonende personen 
moeten zijn van goed zedelijk gedrag, en' van 
behoorlijke beschaving. 

Gezinsondersteuning. 

Art. 30. Gewoon subsidie ter· ·.ondersteuning 
van gezinnen· van gevangenen _of van perso
nen, die in eene Rijkswerkinrichting zijn opge
nomen kan, het Centraal College voor de Re
classeering gehoord, in bijzondere gevallen 
verleend worden, indien ztilks voor den weder
opbouw van het gezin onvermijdelijk is en 
indieh bij die ondersteuning aan de volgeride 
voorwaarden is voldaan : 

dat het tijdstip van ontslag niet meer dan 
zes maanden is verwijderd; 

dat vaststaat, dat. bet gezin niet ·armlastig 
was, toen het strafbare feit werd gepleegd; 

dat de veroordeelde zelf zooveel · mogelijk 
zijn gezin steunt. 

Patronaat. 

Art, 31. Gewoon_ subsidie voor patronaat be
staat in de vergoeding van de kleine uitgaven, 
voor den patroon zelven aan de uitoefening 
van het patronaat verbonden. 

Bij de aanvrage van dat subsidie behoort 
een afschrift der declaratie, -door den patroon 
bij de installing ingediend, te worden over. 
gelegd. 

Verrekeniug met he.t 
Departemen t. ' 

Art. 32. De instellingen dienen v66r het einde 
der maanden April, Juli, October en.Januari 
aan Onzen Minister eene opgave in van het 
totaal bedrag aan gewoon subsidie, dat haar 
over het eerste, tweede, derde en vierde kwar
taal des jaars toekomt. 

Toezicht. 

_ Art. 33. Onze Minister kan ten _alien. tijde 
van zijnentwege een onderzoek doen instellen 

naar · den recl~sseeringsarbeid der instellirigen, 
ook voor die gevallen, waarvoor geen subsidie 
fs aangevraagcl. . _ · . 

De instellingen zijn verplicht aan ger10ernden 
:Minister of. door dezen aan te wijzen ambte
naren, alsmede aan het Centraal College voor 
de Reclasseering volledige inlich•ingen over 
hunne brmoeiingen en over de .:.itkomsten 
daarvan te geven. 

Zij bouclen omtrent de personen, .-,ier reclas
seering zij ter band nemen, aan_t'lekening in 
daartoe bestemde registers, welke voldoen aari 
door Onzen Minister te stellen eischen. 

Boekhoudi ng. 

Art. 34. De instellingcn houc1en van hare 
uitgaven voor de reclasseel'ing nauwkeurig en 
zooveel mogelijk afzonderlijk boek. 

Bij cleze boekhouding behooren tevens de 
quitantien voor verleende ondersteuning, de 
contracten van afbetaling of terugbetaling, met" 
de ontslagenen of bedreigden gesloten, bene
vens een overzicht van den stand van ieder 
dezer rekeningen en de rekening van het -be
heer over iedere aan de instelling toever
trouwde uitgaanskas. 

Deze boekhouding kan ten allen tijde door. 
of vanwege Onzen Minister worden· nagezien. 
Afschriften of uittreksels-van deze boekhou
ding, welke door Onzen Minister worden ver- · 
langd, worden door de instellingen -verstrekt. 

Toezichf op- gezins-
verpleging, 
Art. 35. De hoofden der gezinnen, waarin 

personen, ter zake van wier reclasseering door -
eene instelling subsidie wordt genoten, ter ver
pleging zijn gehuisvest, zijn verplicht aan de 
door Onzen Minister aan te wijzen arnbte
naren, alsinede aan ·de leden en den secretaris 
van_ het Centraal College voor de Reclassee
ring toegang tot zoodanige personen en tot· 
plaatsen, waar zij worden verpleegd, te geven 
en omtrent de ve'rpleging alle gewenschte 
inlichtingen te verschaffen. 

Deze verplichting wordt vermeld in de over
eenkomst tot huisvesting, bedoeld in artikel 27 .. 

Algemeene ·suhsidien,_ 

Art. 36. Algenieene subsidien, als bedoeld in 
artikel 19 sub a kunnen door Ons worden toe: 
gekend op de voordracht van Onzen :Minist_er 
over een geheel jaar, ten bedrage van ten_ 
hoogste drie vierden van de kosten, over dat 
jaar, verbonden aan. de plaatsing van en het 
toezicht over cntslagenen of bedreigden en 
aan werkzaamh.eden ter · voorbereidii:Jg of be-. 
vordering van zoodanige plaatsing. 

I 
I 
I 
I 

I 
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Onder deze kosten vallen· onder meer :· 
a. de bezoldiging van plaatsings-agenten, 

algemeene patroons en van het personeel ~an 
pl!rntsings-bureau's; 
· b. ··reis- en bureaukosten van deze. 

Toezicht op henoeming en arbeid 
v".in plaatsingS-agenten enz. 

Art. 37. Geen subsidie voor bezoldiging van 
personen wordt gegeven, tenzij hunne benoti'

. :ming door Onzen Minister is goedgekeurd. 
On:-10 Minister kan den arbeid dezer personen 
ten allen tijde doen nagaan, en zoo noodig in 
verband daarmede bepalen, dat geen verdere 
.subsidieering voor hun salaris zal geschieden. 

Subsidie voor andr.re 
algemeene uitgavcn.-

Art. 38. Voor andere algehieene kosten in 
verband met de reclasseering kunn~~ door Ons 
aan instellingen subsidien, als bedoeld _in a,ti
kel 19b dezer regeling warden toegekend, op 
de vi:>ordracht van· Onzen Minister, die hier
over vooraf het oordeel van het Centraal Col: 
lege voor de Reclasseering inwint. 

Het l:>edrag van ditsubsidie wordt vastgesteld 
in verband met den stand der geldmiddelen 
van de instelling, en den aard en omvang 
harer bemoeiingen. 

Subsidie voor oprichting en 
toerusting van inrichtingen._ 

Art. 39. Op de voordracht van Onzen Mi: 
nister die ter zake vooraf het Centraal College 
voor de Reclasseering hoort, kan door Ons op 
door Ons te bepalen voorwaarden vo()r de 
stichting, uitbreiding of toerusting van inrich
tingen ten dienste der reclasseering nit 's Rijks 
kas een bedrag in eens of wel eene jaarlijksche 
bijdrage voor rente en aflossing van hypothe
caire of andere schuld gedurende een bepaald 
aantal jaren aan eene instelling warden toege
kend, indien vaststaa_t, dat aan de bedoeld~ 
inrichting voldoende behoefte bestaat, 

Art. 40, Het in het vorig artikel bedoeld 
subsidie kan niet hooger zijn dan hetgeen door· 
de instelling uit eigen middelen of met steun 
van anderen word t ten koste gelegd voor het 

· doel, waarvoor het subsidie dienen moet. 
De plannen voor bouw eli inrichting behoe

yen vooraf de goedkeuring van Onzen •Minister. 

'.l'I'.l'EL IV. 
Aamvijzin,q. 

'Bereidverklaring in vcr-
band met aan wijzing. 
Art. 41. Ontslagenen, voor wier reclasseering 

geen bemociingen van instellingen eigener be' 
weging te verwachten zijn, kunnen 'door Onzeil 

11' . • .. . . 
M.i~ister ter reclasseering warden aangewezen 
aan' instellingen, die zich in het algemeen be
reid verklaard hebben zoodanige aanwijzingen 
te a,aJJvaarden. 

Regelen voor aanwijzing. 

Art. 42. Bij het doen en aanvaarden van aan-' 
wij21ingen zullen de volgende regelen in acht 
gen6men warden : · · · 

1°. geen aanwijzing zal geschieden of ge
handhaafd warden, indien de instelling -aan
toori't,. dat daartegen gegronde bezwaren be
staaP.; 

:i0 : de nit de· aanvaai-ding der aanwijzing 
vooi: de instelling onmiddellijk voortvloeiende 
kosten zilllen nit 's Rijks kas worden vergoed; 
met inachtrieming van het sub 3°. bepaalde; 

3°. de aanwijzingsbeschikking geeft zooveel 
mogelijk de richting aan, waarin de reclas
seeringspoging zal worden geleid, alsmede welk 
bedt'~g voor de daaraan te besteden kosten 
niet 'zal mogen warden overschreden. 
· Zul,len deze kosteri vermoedelijk meer dan 

j 300, bedragen, dan wordt liet aailwijzings
besl~1it niet gen·o1i1en, dan na Onze machtiging: 

Voorwaardcn bij aanwijzing. 

Art. 43. Onze Minister kan zijne aanw1Jzmg 
en de voortduring daarvan afhankelijk stellen 
van voorwaarden; waaraan de aangewezene zal 
hebben te voldoen. 

Voor ioodanige voorw!lardelijke aanwijzing 
komen inzonderheid in aanmerkit1g : 

vo9rwaardelijk in vrijheid gestelde gevan
genen en minderjarigen, ten aanzien van wie 
de voorziening in de opvoeding van Regee
ringswege voorwaardelijk is beeindigd. 

Verrekening van kosten 
vooi- aange \vezenen. 

Artl 44. Driemaandelijks, tegelijk met' de op-
, gave11, bedoeld in artikel 32, wordt door de 

instellingen eene opgave ingediend van hetgeen 
haar ,, ter zake van h·a1'e bemoeiingen voor de 
haar aangewezenen toekomt. 

Toezicht op reclasseering 
van aangewezenen. 

Art. 45. Ten aanzien van de verpleging van 
aarigeweze;rnn en van het toezicht op hetgeen 
door.-de ii:J.stellingen te hunneri behoeve wordt 
gedaan; vinderi de· artikelen ·van Hoofdstuk I, 
Titel III, dezer regeling zooveel mogelijk 
over~~nkornstige toepassing. · 

Intrekking van aanwijzingen. / 

Art. 46. De aanwijzing kan door Onzen Mi• 
nister' h_etzij ambtshal ve, hetziJ op veizoek der 
instelling; wbrden ingetrokken, indien p~rsobn-
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lijke of zakelijke omstandighed~n daartoe aa~. 
!eiding geven. · 
- Art. 47. Ten aanzien van perscinen, wier 
aanwijzing is ingetrokken, kan opnieuw aan-· 
wijzing geschieden. 

Bevoegdheid .tot het doen van 
- aan wijzingsvoorstellen: 

Art. 48. Tot het doen eener aanwijzing kun
nen - voor zoover deze niet ambtshalve door 
Onzen Minister ge~chiedt - voorstellen wor
den gedaan · door reclasseeringsrad·en, · ·door 
ainbtenaren der ·reclasseering, of door colleges 
van regenten· over of directeuren van straf
gestichten; voor zoover betreft de rijkswerk
inrichtingen Veenhuizen, door den hoofddirec
teur ; voor zoover betreft de verpleegden uit 
de rijks-opvoedingsgestichten door de hoofden 
dier gestichten. 

HOOFDSTUK II. 

Preventieve zor,q, 

Aanvullende bereidverklaring. 

Art. 49. Bedreigden kunnen ter rBC!asseering 
worden aangewezen aan instellfogen, die zich . 
bereid verklaard hebben tot het aanvaarden 
van zoodanige aanwijzingen. 
· De bepalingen van het vorig hoofdstuk vin

den ten deze zooveel mogelijk overeenkomstige 
t.oepassing, behoudens de navolgende afwij-
kingen. · 

Uitstel of sehorsing der 
vervolging. 

Art, 50. De aanwijzing geschiedt niet, tenzij 
tevens termen aanwezig zijn om de strafver
. volging voorloopig te schorsen of uit te stellen. 

Bevoegdheid tot het doen van aan-
wijzingsvoorstellen voor beclreigden. 

Art. 51. Aanwijzing van bedreigden ge-
. schiedt ambtshalve of op voorstel hetzij van 
eene instelling, die de in artikel 49 genoernde 
bereidverklaring heeft afgelegd, hetzij van den 
reclasseeringsraad .dan we! van het Openbaar 
Ministerie. Voor zoover betreft bedreigden, 
die in de huizen van bewaring verblijven, kan 
het aanwijzingsvoorstel ook uitgaan · van het 
College van Regenten, of den Directei:tr. G~an 
die voorstellen niet van het Openbaa·r Minis
terie uit, dan wordt dit daaromtrent gehoord. 

Voorkoinen van e3rste op~ericling. 

:Art". 52. Indien de strafvervolging tot eene 
plaatsing voor c!e eerste maal in eene rijks
;werkintichting of in eene tuchtschool zou kun. 
nen ieiden, · en herhaiing van strafbare feiten 
door de betrokken personen naar het oordeel 
van het Openbaar Ministerie vermoedelijk zou 

kunnen worden voorkomen, bijald,ien artikel 49 
dezer regeling op hen we~d toegepast, · doet 
<lit een voorstel tot aanwijzing-en stelt het 
inmiddels de vervolging uit. 

HOOFDSTUK III. 

Rechf,9/reeksche 01,erheidsbernoeii lllJ. 

Begrenzing der rechtstreeksche 
overheidsbemoeiing. 

Art. 53. Op voorstel hetzij van het bestuur 
of den directeur eener strafinrichting, hetzij 
van een arnbtenaar der reclasseerii1g, hetzij 
voor zoover betreft personen bij artikel 49 be
doeld, van 

1
het Open baar l\finisterie, dan wel 

ambtshalve; kan Onze );ffriister - zoo moge
lijk het Centraal College voor de Reclasseering 
gehoord - besluiten met betrekking tot ont
slagenen of bedreigden bepaald ornschreven 
maatregelen, beoogende hun behoud voor het 
maatschappelijk !even, te doen nemen, mits,. 
waar mogelijk na over leg met eene instelling, 
hem gebleken is, dat het treffen van zoodanige 
maatregelen doo_r instellingen in hat onder
havige geval niet te verwachten, dan wel orn 
bijzondere redenen ongewenscht. 

Opdracht aan bijzondere personcn. 

Onze Minister kan, voor zooveel noodig, 
hierbij de hulp inroepen van bijzondere per
s~nen, e~ in dit geval bepalen, dat de door 
hen ten deze te rnaken kosten uit 's Rijks kas 
zullen worden vergoed. 

Een voorstel, als bij het eerste lid bedoeld. 
heeft rnede betrekking op het bedrag van de 
kosten der te nemen maatregelen, welke uit 
's Rijks kas zullen worden vergoed. 

At-t. 54. Is de te reclasseeren 'Persoon een 
bedreigde, dan vind t artikel 50 toepassing. 

Rcgeling- der kosten, voorwaar
den en toezicht bij heschikkin
gcn ex-art. 53. 

Art. 55. Ten aanzien van het bij artikel 53 
bedoelde besluit, vindt het bepaalde iri arti
kel 42, sub 3de en artikel 43, eerste lid, over· 
eenkornstige toepassing. 
_ Op de. naleving der gestelde voorwaarden 

wordt door of vanwege Onzen Minister eeii 
bijzonder toezicht gehouden. 

Beschikking, ,ler Regeering 
over mede door haar be 4 

,oldigde pcrsoncn. 

Art. 56. De instellingen aanvaarden de ver
plichting om bij de uitvoering der in arti
kel 53 bedoelde maatregelen de diensten der 
plaatsingsagenten of andere personen, voor 
wier bezoldiging zij algemeen subsidie genie-

I 

I 

I 
I 

, I 
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ien, ter beschikking van Onzen Minister _te 
stellen ter verieening van onontbeerlijke eerste 
bulp. Deze verplichting bestaat uitsluitend 
gedurende de eerste vijf dagen vanaf de 
inwerkingtreding van het krachtens artikel 53 
genomen besluit. 

HOOFDSTUK IV. -

Van het Centraal College voor de Reclasseerin,q. 

Zetel en samenstelling, 

Art_. 57. Het Centraal College voor de Reclas• 
searing heeft zijn zetel te 's-Gravenhage. 

Het bestaat uit ten hoogste veertien leden, 
welke door Ons worden benoemd en ontslagen 
en waarvan een door Ons als Voorzitter wordt 
aangewezen. 

De Inspectenr der reclasseering is am bts
hal ve adviseerend lid van het College. Aan 
het College wordt door Ons een secretaris toe
gevoegd, aan wien door Ons een belooning 
kan worden toegelegd. 

Bij tijdelijke ontstentenis van het College 
wordt door Ons in de vervulling zijner werk
zaamheden op andere wijim voorzien. 

Aftreding. 

Art. 58. De benoeming der leden geschiedt 
voor den tijd van 9 jaar. 

Een derde treedt om de drie jaar af volgens 
e<Jn door Onzen Minister v~.n J ustiiie goed
gekeurden rooster. 

De aftredenden zijn terstond herbenoembaar. 
De eerste aftreding heeft .. ,p!aats op 1 J anu
ari 1917. Wie ter vervulling eener plaats, 
buiten den bij den rooster bepaalden tijd open
gevallen, tot lid benoemd is, trecdt af _op het 
tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is 
benoemcl, moest aftreden. Van.e(lne periodieke 
aftreding geeft de voorzitter twee maanden 
voor het tijdstip van aftrecling kennis aan 
Onzen Minister. 

Voorzitter en sccretaris. 

Art. 59. De voorzitter en de secretaris ver· 
tegenwoorcligen het College. 

In spoedeischende gevallen handelt de voor
zitter namens hetzelve; van hetgeen in zoo
danig geval is verricht wordt mededeeling ge
daan in de -eerstvolgende vergadering. 

Art. 60. Bij ontstentenis of afwezigheid wordt 
de voorzitter, wat de leiding der vergadering 
betreft, vervangen door het in achtereenvol
gende. dienstjaren oudste lid. 

Bij gelijken diensttijd geschiedt de rangrege
ling naar de rangschikking der benoemings
besluiten of hebbcn benoemingen plaats geha\l 

'· 
bij fetzelfde besluit, naar de rangschikking 
der ,benoemden in dat besluit.' 

Vpor de dagelijksche leiding wordt de voor
zitter bij ontstentimis vervangen d9or een 
daar.t9e door hem uitgenoodigd lid. 

Bij ontstentenis of afwezigheid wordt de 
secretaris vervangen door een door -den voor
zittej aan te wijzen lid. 

Reis-, en verblij fkosten. 

Art. 61. De leden en het adviseerend lid 
geni~ten voor elke door hen bijgewoonde ver
gade:ring van het College een vacatiegeld van 
acht ,gulden per dag. 

De
1 

leden en de secretaris genieten vergoe
ding .,voor reis- en verblijfkosten. 

Bureelkosten. 

Art, 62. Aan den Secretaris zal door Onzen 
Minister worden toegelegd een abonnement 
voor. bureel- en schrijfbehoeften, zoomede tot 
bestrijding der kosten van de vergaderingen. 

Werkzaamhed-en en bevoegdheden 
van het Centrual College. 

Art. 63. Het College houdt een algemeen 
toezicht op den reclassceringsarbeid der instel
lingen en de naleving der voorwaarden bij do 
artt. 26, 33-35, 43 en 55 bedoeld. 

Onverminderd het bepaalde bij de artike
len 33 en 35 _ is het bevoegd inlichtingen te 
vragen aan , de besturen of directeuren van 
strafinrichtingen en riiksopvoedingsgestichten, 
en hebbeD de leden en de. secretarjs tot die 
gestichten en inrichtingen en de daarin opge, 
nomen personen vrijen toegang. In alle hier•. 
boven'" genoemde gevallen worden door leden 
en secretaris geen bezoeken gebracht, dan met 
machtiging van den voorzitter; deze machti
ging 'wordt voor ied.er bez9e,k bijzonderiijk 
verleend. 

Het
11 

client Onzen Minister van bericht en 
raad in•de gevallen bij dezen algemeenen maat
regel .van bestuur aangewezen en wijders in 
alle gevallen, waarin Onze Minister dit wen-

-schelijk oordeelt. 
Art. 

0

64, Het College doet, voor zoovcel 1100-

dig, 1.;;ededeeling ian Onzen Minister van de 
feiten ,en omstandigheden, die bij het uitoefe
nen van dat toezicht te zijner kennis zijn ge
komen·. Het College is bevoegd daarbij aan 
te geven maatregelen van voorziening, welke 
het ger,aden acht. 

Art. ,
1
65. Het College neemt in onderzoek 

~raagstukKen op het gebied der reclasseering e~ 
vestigt; onder mededeeling van de uitkomsten 
daarva1;1, de aandacht van Onzen Minister op 
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middelen, die bevorderlijk kunnen zijn aan 
bet doel der reclasseering. 

Art. 66, Het College stelt een regleµient van 
orde voor zijne werkzaambeden vast en brengt 
dit ter kennis van Onzen Minister .. 

Art. 67. Tot bet verrichten van zijne werk
zaamheden kan het College -zich verdeelen in 
afdeelingen. 

Het verricbten v.an bepaalde werkzaamheden 
kan het College opdragen aan een of meer 
!eden uit zijn midden. 

Art. 68, Van een voorgenomen plaatselijk 
onderzoek worden de directeur van het rijks
gesticht of het bestuur van de vereeniging; 
stichting of installing in den regal vooraf ver
wittigd. 

Geheimhouding. 
Art, 69. Zonder toestemming van Orizen 

Minister wordt aan de door het College be
handelde zaken geen openbaarheid gegeven. 

Jaarverslag. 

Art. 70. Het College doet jaarlijks voor 1 Mei 
aan Onzen Minister verslag over zijne bevin
dingen en verrichtingen in het afgeloopen 
jaar. 

Art. 71. Omtrent de functien van het College 
en de wijze van uitoefening daarvan kunnen 
zoo noodig door Ons nadere regelen worden 
gesteld. 

Slotbepalingen, 

Art, 72. Deze algemeene maatregel van 
bestuur kan worden aangehaald onder den 
titel ,,Reclasseeringsregeling". 

Omi:e Minister is bevoegd nadere voorschrif
ten "te geven ter uitvoering v,an dit besluit. 

Dit besluit treedt_ in werking met den twee
den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staafscourant, waarin het 
is geplaatst, 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staat,•blad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan dan Raad van State" en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den 13den December 1916 .. 

WJLHELl\UN A. 

De Jfinistei· van Justitie, B. OR~'. 

(Vitgeg. 28 Dec. 1916.) 

J3 December 1915. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering v

0
an de bepalingen van het 

vVetboek van Strafrecht .betreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. (Uitvoe
ringsregeling voorwaardelijke invrijheid
stelling). S. 505. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 24 September 1915, n°. 620, 3de 
Afdeeling D ; 

Overwegende dat volgens artikel 17 van het 
Wetboek van Strafrecht, gelijk het artikel zal 
worden gelezen bij de inwerkingtreding der 
wet van 12 Juni 1915 (Staatsblad n°. 247), 
het formulier der verlofpassen, de nadere 
regeling van het toezicht op de naleving der 
voorwaarden en die van de taak van het 
Centraal College voor de Reclasseering op het 
ge bfed der vocirwaardelijke invrijheidstelling 
zoomede de verdere voorschriften ter uitvoe
ring van de artikelen 15-16 van dat wetboek 
worden vastgesteld. bjj algemeene::i. maatregel 
van · bestuur, en dat ingevolge artikel 32, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, 
gelijk dat lid zal worden gelezen bij de inwerking
treding der voornoemde wet van 12 Juni 1915, 
de bepalingen der artikelen ·15-17 van dat 
wetboek ten aanzien van cle straf van plaatsing 
in eene rijkswerkinrichting overeenkomstige 
toepassing vinden ; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
19 October 1915nno, 47); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 11 December 1915, 3de 
Afdeeling D, n°. 620 ; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: . 
1 °. 1n te trekken het · Koninklijk besluit van 

17 Augustus 1889 (Staatsbl,ad n°. 107); 
2°. te bepalen als volgt : 

Inleidende bepaling. 

Onze Minister van Justitie wordt in de vol
gencle bepalingen aangeduicl als Onze Minister. 

HOOFDSTUK I. 

VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTE;LLING 

V.~N TOT GEVANGENISSTRAF VEROORDEEI,DEN, 

§ l. Fan de be.sliliten tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling. · 

Art. 1. Ten minste zes weken v66r den dag 
waarop van den werkelijken straftijcl van erm 
tot· gevangenisstraf veroordeelde twee derden 
en tevens ten minste negen maanden zulleri zijn_ 
verstreken, cloet ten aanzien van dien veroor-
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deelde het gevangenisbestuur aan Onzeil Minis
ter toekomen 6f een voorstel tot voorwaarde
lijke invrijheidstelling 6f bericht · houdende de 
gronden, waarop _het bestuur eene voorwaarde
lijke invrijheidstelling niet of nog niet · geraden 
acht. 

Heeft het voorstel geen gevolg, dan doet het 
gevangenisbestuur aan Onzen Minister een 
nieuw voorstel, zoodra het daartoe nader termen 
aanwezig acht. 

Onverminderd de bepaling van het eerste 
lid,' dient het gevangehisbestuur Onzen Minister 
in zake de voorwaardelijke invrijheidstelling 
van den veroordeelde van bericht en raad,' zoo 
dikwijls Onze Minister zulks vraagt. 

2. Het voorstel of bericht houdt in : 
1 °. ·de beschrijving van persoonlijkheid, · 

onistandigheden en vooruitzichten van den ver
oordeelde, overeenkomstig de voorschriften 
door Onzen Minister te geven ; 

2°. de vermelding van de· rechterlijke uit
spraak of uitspraken, uit kracht waarvan op 
den veroordeelde straf ,vordt ten uitvoer 
gelegd of nog zal worden ten uitvoer gelegd, 
van de daarbij opgelegde straffen, van den dag, 
waarop de werkelijke st:raftijd is ingegaan, 
en van dien, waarop deze zal eindigen. 

Het voorstel en, voor zoover Onie Minister 
zulks mocht hebben verlangd, het bericht, 
houden bovendien in adviesG 9mtre~t: 

1 °. het al dan niet uitkeeren van gelden 
uit de uitgaanskas ; 

2°. de bijzondere voorwaarden welke aan de 
invrijheidstelling zouden behooren te worden 
verbonden; 

3°. het al dan niet in het leven roepen van 
een bijzonder toezicht op de naleving der voor
waarden. 
, Bij zijn voorstel of bericht legt het gevange
nisbestuur het, advies over van den reclassee
ringsraad, indien deze ter plaatse bestaat. 
Onze l\'linister geeft diena3:ngaande de noodige 
voorschriften. 

3. Bij het voorstel en, voor zoover Onze 
Minister zulks mocht hebben verlangd, bij het 
bericht worden overgelegd : 

1°. een kort verslag van hetgeen de v'eroor
.deelde, ter zake ondervraagd, heeft verldaard ; 

2°. een staat van inlichtingen van het upen
baar ministerie met de tenuitvoerlegging van 
de gevangenisstraf belast ; 

3°. alle berichten en adviezeri, krachtens 
artikel 4 ingewonnen ; 

4°. de onderteekende verklaring van dengene 
dien het gevangenisbestuur met het bijzondere 
toezicht op de naleving cler voorwaarden zou-

r wenschen belast te zien, d,t hij bereid is eene 
mogelijke opdracht van bijzonder· toezicht te 
aanvaarden ; en voorts in den regel en tenzij 
zoodanige hulp in een bijzonder geval niet 
noodig wor_dt geoordeeld ; 

5°:' de onderteekende verklaring van dengene 
die zich heeft bereid verklaard om den ver
oord\)elde na ontslag te steunen, te onder
houden of in dienst te nemen. 

4. : Aan de besturen der gevangenissen war
den op hun ve'rzoek door alle b.esturen of hoof
den van anq.ere strafgestichten en door alle 
ambtenaren van justitie en van politie zoomede' · 
door 'de ambtenaren der reclasseering de in
lichtingen verstrekt, welke zij ter nakoming 
van 'de voorschriften der artikelen 1 en 2 
behoeven. 

5. Onze Minister stelt, na ·.voor zoover 
noodig de door hem ontvangen voorstellen of 
berichten met andere gegevens te hebben doen 
aanvullen, deze met de b~jlagen in handen van 
het Centraal College voor de Reclasseering tot 
het uitbrengen ,van zijn advies. 

Aan het Cent,raal College voor de Reclas
seering worden op zijn verzoek door alle be
sturen en ambtenaren, bij het voorgaande 
artikel bedoeld, de inlichtingen verstrelrt, welke 
het College tot het vormen van zijn oordeel 
behoeft. 

6. Van zijn besluit tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling doet Onze Minister ten spoe
digste de noodige mededeeling aan. het bestuur 
der gevangenis tot welker bevolldng de veroor
deeld(!, behoort of geacht wordt te behooren, 
aan het openbaar ministerie met de tenuitvoer
leggi~g van de gevangenisstraf belast, en, indien 
~en bijzonder toezicht op de naleving der voor
waarden in het !even is geroepen, tevens ·aan 
dengene die met dat. toezicht is belast. 

Het' bestuur der gevangenis draagt zorg 
voor de uitvoering van het besluit. 

7. "Artikel 76 van den alg~meenen maat
regel van bestuur. van 31 Augustus 1886 
(Staatsblad 11°. 159),. zooals dat artikel luidt 
kracht~ns het Koninklijk besluit van 24 Decem: 
ber 1910 (Staatsblad n°. 373), is van toepassing. 

8. 
0

Bjj elk besluit tot voorwaardel\jke invrij
heidstelling word t tevens beslist, of en, zoo j a, 
tot wylk bedrag de uitgaanskas zal worden 
uitgekeerd. 

Indien dit door het belang der reclasseering 
·van d~n voorwaardelijk in vrjjheid gestelde 
wordt ·gevorderd, kan de uitgaanskas, geheel 
of gedeeltelijk, overeenkomstig regelen door 
Onzen "i\finister te stellen, aan eene instelling 

· of persoon worden overgemaakt of afgedra.gen, 
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ten einde door deze, hetzij in een~, hetzij in 
termijnen, aan den voorwaardelijk in vrijheid 
gestelde te worden uitgekeerd. 

De niet uitgekeerde gelden worden, voor 
zoover zij niet als reisgeld zijn aangewend, 
verder bewaard tot onherroepelijk ontslag of · 
wel tot herroepmg van de voorwaardelijke invrij
heidstelling, · gepaard met opsluiting in eene 
andere gevangenis, in welk laatste geval dat 
bedrag daarheen ter bewaring wordt over
gebracht. In het eerste geval is artikel 91 
van den algemeenen maatregel van bestuur 
van 31 Augustus 1886 (Staatsblad n°. 159) van 
toepassing. 

9. Door de zorg van het openbaar ministerie 
met de tenuitvoerlegging van de gevangenis
straf belast, geschiedt aanti,ekening van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling op het exe
cutie-extract of de executie-extracten. · 

§ 2. Van de verlofpassen en van het toezicht 
·van het openbaar ministerie. 

10. Bij het ontslag wordt den voorwaarde
lijk in vrijheid gestelde een verlofpas uitgereikt,, 
volgens het formulier aan <lit besluit gehecht. 

De inhoud van de artikelen 10-17, 28-30 
en 32-34 van dit besluit en van de artikelen 
15-16 van het Wetboek van Strafrecht wordt 
op den verlofpas vermeld. 

Indien tijdens den proeftijd veranderingen 
plaats vinden ten aanzien van straf, voor
waarden, bijzonder toezicht of eindP van den 
proeftijd, of indien tijdens den proeftijd een 
bijzonder toezicht in het !even mocht warden 
geroepen, doet Onze Minister die veranderingen 
zoo spoeclig mogelijk op den verlofpas aan
teekenen. 

11. De voorwaardelijk in vrijheid gestelde is 
verplicht binnen 2 maal 24 _uren na de invrij
heidstelling zijn verlof pas te vertoonen aan het 
hoofd van politie der gemeente waartoe de hem 
aangewezen verblijfplaats behoort, of, b~j 
gebreke van zoodanige aanwijzing, van die 
waarheen hjj heeft opgegeven z10h te zullen 
begeven. De vertooning van den verlofpas 

-· kan ook ge~cbieden door of vanwege dengene 
· die met het bijzondere toe:;icht is belast, indien 
het hoofd van politie voornoemd de persoonlijke 
verschijning van den vo.orwaardelijk in vrijheid 
gestelcle niet noodzakelijk oordeelt. 

Zoolang de proeftijd niet is verstreken, geldt 
hetzelfde bij verandering van werkelijke woon
plaats, indien hem deze als voorwaarde is 
gestelu of hem uaartoe ue bevoegdheid niet is 
ohtzegd, met dien verstande dat hij in dit 
geval den pas tevens ten minste 8 dagen v66r 

zijn vertrek moet vertoonen aan het hoofd van 
politic der gemeent,e van v~rtrek, welke ambte
naar van de voorgenomen verandering van 
woonplaats ten spoedigste mecledeeling doct 
aan clien van de gemeente waarheen de voor
waardelijk in vrijheid gestelde zich begeven wil. 
De genoemde termijn van 8 dagen kan met 
goedvinden van het hoofd van politie voor
noemd in bepaalde gevallen warden verkort. 

De hoofden van politie, hierboven bedoeld, 
teekenen den pas voor ,,gezien" en geven van 
de aanbieding of van het verzuim daarvan 
onverwijld kennis aan het openbaar ministerie 
met het toezicht belast, dat voor mededeeling 
aan Onzen Minister zorg draagt. 

Voormeld openbaar ministerie neemt, bij 
verzuim van aangifte, onmiddellijk de noodige 
maatregelen tot opsporing van den nalatige. 

·12. De voorwaardelijk in vrijheid gestelde 
is mede verplicht, zoolang de proeftij d niet is 
verstreken, van den hem uitgereikten verlofpas 
te allen tijde desverlangd inzage te verleenen · 
aan de in artikel 16, tweede lid, van het Wet
boek van Strafrecht aangewezen amb.tenaren. 

13. In geval van verlies of ver:rnissing vau 
den verlofpas, doet de voorwaardelijk in vrij
heid gestelqe daarvan onmidclellijk aangifte 
bij het hoofd van de politie der gemeente waarin 
hij zijne werkelijke woonplaats heeft, onder 
opgave van alle' o\nstandigheden waaroncler dat 
verlies of die ve~missing heeft plaats gehad. 

Den aangever wordt daarvan een bewijs 
afgegeven door a.'efien ambtenaar, die zorgt voor 
de onmiddellijke toezending van de aangift~ 
aan Onzen Minister, onder bijvoeging van zoo
danige inlichtingen als ter zake dienende kunnen 
warden geacht. 

Onze Minister kan den aangever een dupli
caat-verlofpas ·doen uitreiken. 

Zoolang dit niet is geschfed, geldt hetgeen in 
dit besluit omtrent de verplichting tot vertoon 
van den ver!ofpas is bepaald, ten aanzien van 
het af te geven bewijs. 

14. De kennisgeving van de aanhouding 
bedoeld bij artikel 16, .tweecle lie!, van het 
Wetboek van Strafrecht, geschiedt bij · wege 
of met bijvoeging van een proces-verbaal, 
houclende de redenen die tot de aanhouding 
hebben geleid, en zoo mogelijk met bijvoeging 
van den verlofpas. 

Geschiedt de aanhouding op bevel van het 
hoofd der politie eener gemeente, zoo geeft deze· 
daarvan tevens onmiddellijk kennis aan het 
openbaar ministerie met het toezicht belast. 

Worden door Onzen Minister geene ter:rnen 
gevonden tot herroeping, zoo wordt zulks, 
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onder bijvoeging zoo mogelijk van den verlof
pas, gebracht ter kennis van den officier van 
justitie van het arrondissement waarin de voor
waardelijk in vrijheid gestelde zijne werkelijke 
woonplaats heeft, die voor de opheffing van de 
aanhouding en de wederuitreiking van den 
pas of. zoo de uit,reiking van een duplicaat 
krachtens artikel 13, derde lid, is bevolen, van 
dit duplicaat, op zijne aanvrage door het be
trokken geva,ngenisbestuur af te geven, zorg 
draagt. Is de aanhouding door het hoofd van 
politie eener gemeente geschied, dan wordt 
de beslissing tevens aan dezen medegedeeld. 

Van de aanhouding en de opheffing geschiedt, 
door den officier van justitie aanteekening op 
den verlofpas en kennisgeving aan het openbaar 
ministerie met de tenuitvoerlegging van de 
gevangenisstraf belast. 

15. Omtrent den inhoud van den verlofpas, 
de veranderingen en aanwijzingen bedoeld bij 
de artikelen 10, laatste lid, en 23, laatste lid, 
d!l herroeping van eene voorwaardelijke invrij
heidstelling, zoomede omtrent andere omstan
digheden welke aan het openbaar ministerie 
in het belang der uitoefening van zijn toezicht 
bekend dienen te zijn, doet Onze Minister op 
de wijze door hem te bepalen, t<m spoedigste 
de noodige mededeeling a.an het - openbaar 
ministerie en aan de hoofden van politie in de 
gemeenten. 

16. Van elke vrijheidsbeneming van den 
voorwaardelijk in vrijheid gestelde door het 
bevoegd gezag tijdens den proeftijd, welke ter 
kennis komt van het openbaar ministerie, geeft 
clit onverwijld kennis aan Onzen :Minister onder 
opgave van de reden dier vrijheidsbeneming. 

Van elke onherroepelijk geworden uitspraak 
van een burgerlijk of militair gerecht, waarbij 
ten aanzien van een voqrwaardelijk in vrijheid 
gestelde ii\ bewezen verklaard dat hij tijdens 
den proeftijd een strafbaar feit heeft begaan, 
doet de met de tenuitvoerlegging van die uit
spraak belaste ambtenaar onverwijld mede
deeling aan Onzen :Minister ell' aan het open

. baar ministerie met .het toezicht belast. 
Elke ambtenaar van het openbaar ministerie, 

die kennis krijgt van eene omstandigheid be
treffende een voorwaardelijk in vrijheid gestelde, 
geeft, indien de wetenschap van die ouistandig
heid in verband met het houden van het toe
zicht van belang is, daarvan onverwijld kennis 

· aan Onzen :Minister zoomede aan het openbaar 
ministerie met het toezicht belast. 

17. :Met het toezicht op de naleving der voor
waarden zijn meer in het bijzonder belast : 

1 °. de officier van justitie van het arrondis_se-

meit waarin de voorwaardelijk. in vrijheid ge
stelcle zijne werkelijke woonplaats heeft ; en 
voozjts -

2°. het openbaar ministerie met de tenuit
voerlegging van de gevangenisstraf belast. 

18, De uitoefening van het ~oezicht op de 
nalefing der voorwaarden geschiedt door 
tusschenkomst van dengene die met het bij
zondere toezicht is belast, met inachtneming 
van lhet bepaalde bij artikel 17, laatsten zin, 
van de wet van 12 Juni 1915 (Staatsbladn°. 247), 
of V!!'n een ambtenaar der reclasseering. Vi'oi-
den aldus, naar het oordeel van het openbaar 
ministerie, niet voldoende waarborgen verkre
gen voor een behoorlijk toezicht, dan geschiedt 
de uitoefening daarvan mede door tusschen
komst van de politie. Bij de uitoefening wordt 
zooveel mogelijk alles vcrmeden wat den voor
waardelijk in vrijheid gestelde in zijne vrijheid 
zou kunnen beperken of maatschappelijk zou 
kunnen benadeelen. 

, § 3. Van het bijzondere toezicht. 

19: 1n het Rijk gevestigde, rechtspersoon
lijkheid bezittende instellingen wier statuten, 
stichtingsbrieven of reglenienten het aanwenden 
van pogingen tot reclasseering van voorwaar
delijk in vrijheid gestelden voorschrijven of 
gedoogen, alsmedo houders van zoodanig doe! 
nastrevende, in het Rijk gevestigde inrichtingen, 
kunn~.n aan Onzen Minister eene schriftelijke 
bereiclverklaring doen toekomen 0111 opdrachten 
van bijzonder toezicht op de naleving der voor
waarden aan voorwaardelijk in vrijheid gestel
den opgelegd, te aanvaarden en ·om aan die 
opdrabhten overeenkomstig de bepalingen van 
dit besluit gevolg te geven. 

· De :bereidverklaring kan door de instelling 
of door den persoon tot eene bepaalde categorie 
of tot een bepaald aantal van voorn:aardelijk 
in vri]heid gestelden worden beperkt. In clit 
geval ' .. verbindt de instelling of persoon zich 
bij de bereidverklaring tevens 0111 veranderin
gen in'de categoric of in het aantal ten minste 
vier maanden van t9 voren ter kennis van 
Onzen Minister te brengen. 

De bereidverklaring kan, mits vier maanden 
van te voren, worden opgezegd. 

Onze :ilfinister is bevoegd, na het Centraal 
College voor de Reclasseering te hebben ge
hoord,", zijnc aanvaarding van eene bereid
verklarlng in te trekken. 

De redenen welke tot de intrekking hebben 
geleid, · worden s<'!hriftelijk ter kennis van de 
instelling of van den houder der inrichting 
gebracht. 
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20. Van de instellingen en houders vari 
inrichtingen, wier bereidverklaring door Onzen 
Minister wordt aanvaard, wordt door zijne 
zorg eene lijst aangelegd en bijgehouden. Op 
die lijst worden tevens vermeld de beperkin:gen 
welke aan de bereidverklaring mochten zijn 
toegevoegd. 

Onze Minister doet aan de lijst en aan de 
daarin telkens te brengen wijzigingen de noodige 
bekendheid geven. 

De instellingen en houders van inri~htingen 
die op de in dit artikel bedoelde lij st· voorkomen, 
worden in de volgende bepalingen aangeduid als 
instellingen. 

21. De instellingen verschaffen aan Onzen 
Minister e.ri aan het Centraal College voor de 
Reclasseering zoo mogelijk alle verlangde 
iajichtingen en bescheiden, haar bijzonder 
toezicht en de daaraan onderworpen voorwaar
delijk in vrijheid gestelden betreffende, en dienen 
Onzen Minister en het Centraal College voor de 
Reclasseering desgevraagd van advies in· alle 
aangelegenheden het bijzonder toezicht rakende. 

Zij brengen omtrent het gedrag van elken 
voorwaardelijk in vrijheid gestelde te wiens 
aanzien het bijzondere toezicht aan hen is 
opgedragen, rapporten uit aan den officier van 
justitie van het arroridissement waarin de voor
waardelijk in vrijheid gestelde zijne werkelijke 
woonplaats heeft, en wel op de wijze en op de 
tijden door dien officier van justitie te bepalen. 
De officier van justitie zendt de rapporten, onder 
bijvoeging van zijne beschouwingen ter zake, 
door aan het openbaar ministerie met de ten
uitvoerlegging van de gevangenisstraf belast, 
dat op gelijke wijze voor doorzending aan Onzen 
Minister zorg draagt. 

Van elke gewichtige overtreding van voor
waarden, welke te harer kennis komt,, zoomede 
van andere buitengewone voorvallen, welker 
kennis zij voor • Onzen Minister van belang 
achten, doen zij onverwijld mededeeling aan 
den genoemden officier van justitie. De mede
deeling wordt doorgezonden in voege als bij het 
voorgaande lid is bepaald. 

22. Aan de instellingen kan door Ons subsi
die worden toegekend, als bijdrage in de alge
meene kosten en ter ondersteuning van hare 
algemeene werkzaamheid als draagsters van 
het bijzondere toezicht. 

Over de aanvrage tot het bekomen van zoo
danig subsidie wint Onze Minister het gevoelen 
in van het Centraal College voor de Reclassee
ring. 

23. De instellingen door Onzen Minister 
met het bijzondere toezicht belast, zijn bevoegd 

dat onder hare verantwoordelijkheid te doen_ 
uitoefenen door bepaald aangewezen vertegen
woor<ligers (algemeene of bijzondere patroons). 

Zij geven van zoodanige aanwijzing vooraf 
kennis aan Onzen Minister en aan het openbaar· 
ministerie met het toezicb.t belast. 

Onze Minister kan bepalen <lat aan eene aan-
wijzing geen gevolg zal wor<len gegeven. 

Onze Minister doet overigens de aanwijzing: 
zoo spoedig mogelijk op den verlofpas aantee
kenen. 

24. Op de amqtenaren of andere personen,. 
door Onzen :Minister met_ het bijzondere t-oe
zicht belast, rnsten gelijke verplichtingen als. 
bij artikel 21 aan de daar bedoelde instellingen. 
zijn opgelegd. . 

25. Degene die met het bijzondere toezicht 
zal worden belast, ontvangt, indien dit wensche
lijk is te achten, daarvan aanstonds kennis. 

26. Degene die het bijzondere toezicht uit
oefent, tracht een op vertrouwen gegronden. 
persoonlijken band met den voorwaardelijk 
in vrijhe;d gestelde to leggen en in het belang· 
van de nakoming der aan dezen opgelegde· 
voorwaarden en van diens reclasseering te 
benutten. 

Hij onderhoudt met den voorwaardelijk in. 
vrijheid gestelde voldoend.e persoonlijke aan
raking en stelt zich, ook door persoonlijke be
zoeken, met de omstandigheden van dezen en. 
van cliens gezin op de hoogte. 

Bij de uitoefen,ing van· het bij zonclere toe. 
zicht worclt buiten nooclzaak alles vermeclen· 
wat den voorwaarclelijk in vrijheid gestelcle in 
zijne vrijheid zon kunnen beperken of maat
schappelijk zou kunnen benadeelen. 

27. Degene die het bijzonclere toezicht. 
houclt, bevordert dat ten aanzien van de claar--. 
aan onclerworpen voorwaarclelijk in vrijheicl". 
gestelclen de hoodige reclasseeringsmaatregelen, 
worden getroffen. 

Indien clegene die met het bijzondere toezicht. 
is belast, van oorcleel is clat in de gestelcle voor
waarclen wijziging client te worclen gebracht,. 
of dat het bijzondere toezicht aan een ancler· 
behoort tr> worden opgeclragen, doet hij daarvan,. 
onder opgave van gronclen, medecleeling aan. 
den officier van justitie van het arronclissement. 
waarin de veroorcleelcle zijne werkeluke WOOD.· 

plaa ts heeft. 
De officier van justitie zendt die·meclecleeling,. 

oncler bijvoeging van zijne beschouwingen ter 
zake, door aan het openbaar mini~terie met de 
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf belast,. 
dat op gelijke wijze voor cloorzending aan Onzen, 
Minister zorg clraagt. · 
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§ 4. Van wijziging van besluiten tot voor
waardelijke invrijheidstelling en van her

roeping. 

28. Indien Onze Minister aanvankelijk van 
-0ordeel is dat in de gestelde bijzonderc voor
waarden wijziging client te worden gebracht, 
dat het bijzondere toezicht aan een antler dan 
<lengene die daarmede te voren was belast, 
behoort te worden opgedragen, of d· ,t de voor
waardelijke invrijheidstelling dient te worden 
herroepen, doet hij, nadat degene die met het 
bijzondere -toezicht is belast, in de gelegenheid 
i.s gesteld om zijn gevoeleii ter zake kenbaar te 
maken, de stukken toekomen aan het Centraal 
·College voor de Reclasseering tot het uitbrengen 
·van zijn advies. 

29. Van "zijn beshi.it tot wijziging van de 
·gestelcle bijzondere voorwaarclen of tot het 
op_clragen van het bijzonclere ·toezicht aan een 
antler clan clengene die daarmecle tc voren was 
belast, cloet Onze Minister, onverminclerd de 
bepaling van artikel 15, de noodio-e meclecleelino
aan het openbaar_ ministerie~ becloeld bij 
artikel 17, aan clengene die bij het besluit met 
het bijzondcre toezicht is belast, aan dengene 
·die daarbij van dat toezicht wordt ontheven 
en aan den voorwaardelijk in vrijheid gestelde. 

Onze Minister cloet, zoo nooclig, aan den 
voorwaardelijk in vrijheid gestelcle een nieuwen 
verlofpas uitreiken. 

30. Van zijn beslnit tot herroeping van eene 
·voorwaardelijke invrijheidstelling doet Onze 
:Minister, onverminderd de bepaling van 
.artikel 15, de noodige mededeeling aan het open
baar ministerie met de tenuitvoerlegging van 
·de gevangenisstraf belast, dat voor de uit
voering zorg draagt, met inachtneming van het 
·tweede lid van artikel 15b en van het laatste lid 
·van artikel 16 van het. Wetboek van Strafrecht 
-en van de aan den voorwaardelijk in vrijheid 
:gestelde -mogelijk vedeende vermindering van 
·straf. · 

Door de zorg van dit openbaar ministerie 
.:geschiedt aanteekening van de herroeping op 
--h.et exccutie-extract of de executie-extracten. 

Is de voorwaardelijk in vrijheid gestelde inge
·volge art~el 16, tweede lid, van het Wetboek 
·van Strafrecht voorloopig aangehouden, clan 
geschiedt gelijktijdig kennisgeving aan het 
:gezag dat die aanhouding bewerkstelligde. 

§ 5. Van voorwaardelijlt in vrijheid gestel
den die militair zijn of worden . 

. 31. Met betrekking tot gevangenisstraffen of 

mili,taire gevangenisstraffen, opgelegd · aan per
son~n ter zake van feiten door .hen als militair 
gep\eegd; worden b~sluiten_tot yoorwaardelijke 
invrijheidstelling door Onzen Minister niet 
gen~men, clan na voorafgaand · o.;,.erleg met 
Onzen Minister van Marine, van o·orlog of van 
Kolonien .. 

D,!l bepaling· van het voorgaancle lid geldt 
mede ten aanzien van besluiten tot wijziging 
van de gestelde bijzonclere voorwaarden, tot, het 
opdragen van het bijzonclere toezicht aan een 
ander clan dengene die daarmede te voren was 
bela~t, of tot herroeping, voor zoover die 
besluiten betreffen militairen in w;rkelijken 
dienst. 

32. Voor wat betreft voorwaardelijk i~ vrij
heid: gestelden die door een militair gerecht 
·tot de gevangenisstraf of de militaire gevangenis
straf; waartoe de voorwaardelijke invrijheill.
stelling betrekkelijk is, zijn veroordeeld, geldt 
al hetgeen in dit besluit met betrekking tot het ·. 
openbaar ministerie met de tenuitvoerlegging r 

van de straf belast; is bepaald, ten aanzien van 
den openbaren aanklager bij dat militaire ge
recht, of bij het militaire gerecht door Onzen 
Minister aan te wijzen. 

33.,, De commandeerencle officier van voor
waarclelijk in vrijheid gestelden die zich in werke
lijken, militairen clie~st bevinden, bevordert 
zooveel mogelijk dat cleze cle gestelde voor
waarden nakomen. 

Buitengewone voorvallen zoodanige voor
waarclelijk in vrijheid gestelden betreffende, 
cleelt ~e commandeerende officier ten spoecligste 
_mecle aan de ambtenaren met het toezicht 
belast. 

De instellingcn plegen omtrent hare be
moeiingen ten aanzien van de in clit artikel 
bedoelcle voorwaardelijk · in vrijheid gestelden 
overleg met clt'n commandeerenden officier. 

Artikel 11 blijft met betrekking tot zoodanige 
voorwaarclelijk in vrijheid gestelden buiten 
toepassing. 

34. Met betrekking tot voonvaardelijk in 
vrijheid gestelden die zich in werkelijken mi!i
tairen ,clienst bevinden, of die door een militair 
gerechp tot de gevangenisstraf of de militaire 
gevangenisstraf, waartoe de voorwaardelijke 
invrij~13idstelling betrekkelijk is, zjjn veroor
deeld, :kunnen door Onzen Minister, in overleg 
met Onzen Minister van Marine, van. Oorlog 
of van 'Kolonien, in afwijking van de bepalingen 
van uit besluit bijzondere voorschriften worden 
gegeven. 
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HOOFDS'rUK rr. 

YAN DEVOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 

YAN VERPLEEGDEN IN EENE RIJKSWERK

INRICHTJNG. 

35. llfet_ betrekking tot _de voorwaardelijke 
invrijheidstelli1ig _van verpleegden in eene rijks-
werkinrichting ,rindt al hetge~n in dit besluit 
ten aanzien van de voorwaardelijke invrijheid
.st,elling van veroordeel_den tot gevangenisst,raf 
is bepaald, overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat, in afwijking v~n de bepa
lingen der artikelen 1-2, aangaande de eerst
bedoelde voorwaardelijke invrijheidstelling bij: 
zondere voorschriften door Onzen Minister 
Jrnnnen worden gegeven, en clat, voor zoover be
treft de rijkswerkinrichtingen Veenhuizen, ten 
deze als gevangenisbestuur wordt aangemerkt 
de hoofddirecteur dier gestichten. 

0 i:ergangsbepaling. 

Betreffende tot gevangenisstraf veroordeel
den, van wier werkelijken straftijd op het tijd
stip van de imverkingtreding der wet van 12 J uni 
1915 (Staat&blad n°. 247) reeds twee derden en 
tevens ten mi:nste negen maanclen zijn · ver
streken, worden voorstellen . tot voorwaarde
Jijk<' invrijheidsteliing door het ·gevangenis
bestuur g~daan, zoodra het _daartoe termen 
aanwezig acht. Het slotlid van artikel 1 en 
de verdere artikelen van dit. besluit z\jn van 
toepassing. 

Slotbepalingen. 

Dit besluit kan worden aangehaald als : 
Uitvoeringsregeling voorwaardelijke invrijhcid
stelling. 

Onze Minister is bevocgd 1rndere voorschrift.en 
te geven ter ui~voering van· <lit besh1it. 

Dit besluit treedt in werking met den tweeden 
dag na dien . der clagteekening van het Staats
blctd eri van de Staatscourant, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is bclast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en _in de 8taatscourant zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonclen 
aan den Raa<l van State en a.an de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13clen December 1915. 

1915. 

WILHELMINA. 

De Jliinister van J1tstitie, B. 0.RT. 

( Uitgeg. 28 De~. 1915.) 

Formulier bedoelcl bij artikel 10 van het 
Koninklijk besluit van 13 ·December 1915 
(Staatsblad n°. 505). 

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEID
STELLiNG. 

Verlofpas voor : 
flignarement (1): 

· · . gcvangenis • , 
Het best-uur der .. k ki . ht" te ....... , 

rIJ swer nn_c_1_n_,g'7--~--
De Hoofddtre.cteurder rijkswerkinrichtingen 

Veenhtiizen, · 
Gezien het hierna opgenomen · besl;1it van 

den llfinister van J ustitie, dd. . . . . . . • . . . . . . . ; 
Gelet op artikel l(l van het Kcininklijk 

besluit van ........ ~- .................... ·; 
Gehoord voormelden · ...... · .. ." ........ die, 

na gedane voorlezing van bedoeld besluit van 
den Minister ;an J ustitie en van de artikelen 
15-16 van het Wetboek van Strafrecht, heaft 
verkl_aard zich stiptelijk naar de hem g~stelde: 
voorwaarden te znllen gedragen ; . 

Stelt, onder uitreiking van cl_ezen verlofp~s,_ 
voor'melden .. : ........... .' ........... voor-
waardelijk in vrijheid. · ·· · ·· 

·Gedaa.n' te .............. , den·: ....... '. .' .· . 
·· Het Bestiiur ··· · ·. · - · · · 
. DeHoofddirecteu.r voornoema, 

Inhoud van het besluit van deh Minister van 
Justi,tie. 

Gezien door het hoofd der politie 
in de gemeente, . , ...... .- ...... . 
den ..... , .................... :. 

(J) Tcr zijde van den verlofpas wordt een 
door het gevangenisbestnur afgestemp_el_d por-. 
tret geplaa tst. 

13 December _1915. BESU!IT, tot vaststelling 
van ~en algeineenen maatregel van bestuur. 
ter. uitvoering van artikel 14d van het Wet
boek van Strafrecht _betreffen_de de _vo9r-
_waardelijke ·veroordeeling. 
regeling voorwaardelijke 
s. 506. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

(Uitvoerings
veroorcleel_ing). 

Op de voordracht van Onzen lVJ:inister van 
Justitie van 24 September 1915, n°. 621, 
3de Afde_eling D ; 

Overwegende dat volgens artikel 14d, laatste· 
lid, van het Wetboek van Strafrecht, welk 
artikel in dat Wetboek zal worclen opgenomen 
bij de i_nwerkingtreding der vht van 12 ·Jun_i 
1915 (Staatsblacl n°. 247), voorschriften ~ot 
nadere regeling van den in dat artikel bedoelcl~n 
bijstand en tot riade;e aanwijzing v~ri de in'.stiii-
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lingen en houders v1:1,n inrichting!)n, die iuet het 
verleenen daarvan kunnen worden belast, wor
den vastgesteld bij algemeene.,1 maatregel, van 
bestuur, en dat het gewenscht is, daarbij 1110de 
voorschriften te geven tot nadere regeling van 
het toezicht, bedoeld in het_ eerste lid van dat 
artikel, en tot toekenning van subsidie of van 
vergoeding van kosten ter ·zake van pcigingen 
tot reclasseering van voorwaardelijk veroor
deelden, wien bijzondere voorwaarden zijn 
opgelegd; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1915 n°. 46) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 December 1915, 
3de Mdeeling D n°. 619; 

· · Hebben goedgevonden· en verstaan: 

I nleidende bepaling. 

In dit besluit wordt eene veroordeeling, 
waarbij de st~af, tenzij de rechter later anders 
beveelt, niet wordt ondergaan, aangeduid als 
voorwaardelijke veroordeeling en de veroor
deelde bij zoodanige veroordeeling als voor
waardelijk veroordeelde. 

Onze Minister van Justitie wordt in de 
volgende bepalingen __ a~nged~id als. Onze Mi
nister. 

HOOFDSTUK I. 

VAN HET TOEZICHT VAN HET Ol'ENBAAR 

J\!INISTERIE. 

Art. 1. Met het toezicht op de naleving 
der voorwaarden aan een voorwaardelijk ver
oordeelde opgelegd, is in het bijzonder belast 
het openbaar ministerie bij het gerecht dat 
de. voorwaardelijke veroordeeling heeft uitge
sproken. 

Zijn bij de voorwaardelijke veroordeeling 
bijzondere voorwaarden gesteld, dan is boven
dien met het toezicht. belast de officier van 
justitie van het arrondissement waarin de ver
oordel'lde gedurende den proeftijd zijne werke: 
lijke woonplaat~ heeft, of, indien de veroordee
ling door een kantongerecht is uitgesproken, 
het openbaar ministerie van het kanton waartoe 
die woonplaats behoort. 

Onze Minister kan het toezicht opdragen aan 
een anderen ambtenaar van het openbaar 
ministerie, clan in de beide voorgaande leden 
is bedoeld. 

2. Va_Il elke onherroepelijk geworden voor
waardelijke veroordeeling geeft het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat die veroorde31ing 
heeft uitgesproken, onverwijld kellllis aan 
Onzen Minister onder medezending van een 

i ingevuld formulier van het bij dit besluit ge
l voegd model. Kunnen de tijdstippen van 
' ingang en vermoedelijk einde van den proeftijd 
1 nog niet aanstonds worden ingevuld, dan 

volgt de mededeeling daarvan zoo spoedig 
mogelijk. 

Onze Minister doet de hem aldus verschafte 
geg~vens ten spoedigste opnemen in een aan 
zijn Departement gehouden algemeen register. 

O,mtrent de inrichting en het gebruik van dat 
register en de bekendmaking van gegevens 
daaruit geeft Onze Minister de noodige voor
schriften. 
, De inhoud van het algemeeri ·register' is ge
heim, behoudens het ·gebruik ten dieriste van 
de justitie of van de reclasseering. 

3.,, Het .openbaar ministerie bij het gerecht 
dat " de voorwaardehjke veroordeeling heeft 
uitg~sproken, geeft aan Onzen Minister zoo 
spoedig mogelijk mede kennis : 

1°. van het tijdstip waarop ingevolge eene 
toepassing van artikel 14b, laatste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht de proeftijd naCler zal 
eindigen, onder opgave van den grand dier 
toep,assing ; 

· 2°'. van de slotsom van elke beslissing over
eenkomstig de artikelen 14,q of 14h van bet 
\Vetboek van Strafrecht; 

3°. v~n het einde van den termijii geduronde 
welk~n last tot tenuitvoerlegging kan worden 
gegeyen, indien dat, niet met l;,et einde van den 
proeftijd samenv.1lt. · 

Onze J\ilinister doet de hem aldu~ verschafte 
gegevens ten spoedigste in het a.Jgemeen register 

· opnemen. Hij doet daarin tevens aanteekening 
houden van aan den voor~aardelijk veroor
deeld.e verleende gra tie. 

4. · Van elke onherroepelijk geworden uit
spraak van een burgerlijk of militair gerecht, 
waarb~j ten aanzien van een voorwaardelijk 
veroordeelde opnieuw is beslist dat hij zich aan 
een strafbaar foit heeft schuldig gemaakt, doet 
de met de tenuitvoerlegging van die uitspraak 
belaste ambtenaar onverwijld mededeeling 
aan ::Onzen l\finister en aan het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat de voorwaardelijke 
vhoordeeling heeft uitgesproken. 

Elke ambtenaar van het openbaar ministerie, 
die ~~nnis krijgt van eene omstand.igheia be
treffeilde een voorwaardelijk veroordeelde aan 
wien .· bijzondere voorwaarden z1jn opgel( gd, 
doet daarvan onvcrwijki mededeeling aan Onzen 
Minis~er zoomede aan het openbaar ministerie 
in artikel 1 bedoeld, indien de wet,enschap van 
die oinstandigheid in verband met het houden 
van h_et toezicht van belang is. 
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De mededeelingen in dit artikel bedoeld, · i aantal ten minste vier maanden van te yoren 
blijven achterwege, indien de termijn gedurende ter kennis van Onzen Minister te brengen. 
welken last tot tenuitvoerlegging kan worden De bereidverklaring kan, mits vier maanden 
gegeven, reeds is geeindigd. van te voren, worden opgezegd. 

5. Op denaleving der algemeene voorwaarde Onze Minister is bevoegd, na het Centraal 
aan een voorwaardelijk veroordeelde opgelegd, College voor de Reclasseering te hebben ge
wordt geen verder toezicht gehouden dan hoord, zijne aanvaarding van eene bereid
hetwelk; uit de bepalingeu der artikelen 2~ verklaring in te trekken. 
voortvloeit. De redenen welke tot de intrekking hebben 

Bij de uitoefening van het toezicht op de geleid, word,:in • schriftelijk ter kennis van de 
naleving der bijzondere voorwaarden aan een instelling of van uen houder der inrichting 
voorwaardelijk veroordeelde opgelegc., wordt gebracht. 
buiten noodzaak alles vermeden wat dezen in 7. Van de instellingen en houders van in
zijne vrijheid zou kumien beperken of maat- richtingen, wier bereidverklaring door Onzen 
schappelijk zou kunnen benadeelen. Minister wordt aanvaard, wordt door zijne zorg' 
, Alvorens in de gevallen bedoeld bij de artike- eene lijst aangelegd en bijgehouden. Op die 

len 14g en 14h van het Wetboek van S:trafrecht, lijst worden tevens v~rme!d de beperkingen 
de zaak aan }e brengen, wint het openbaar welke aan de bereidverklaring mochten zijn 
ministerie het advies in van de instelling of toegevoegd. 
van den bijzonderen ambtenaar, die met het Onze Minister doet- aan de lijst en aan de 
verleenen van bijstand aan den voorwaardelijk daarin telkens t~ brengen. wijzigingen de 
vero0rdeelde is belast. noodige bekendheid geven. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DEN BIJSTAND TER ZAKE VAN DE NALE

VING DER BIJ_ZONDERE VOORWAARDEN. 

TITEL I. 

VAN DEGENEN DIE l\IET HET VERLEENEN VAN 

DEN BIJSTAND KUNNEN WORDEN BELAST. 

§ 1. lnstellingen ·en houders ,,an inrfrh
tin(len. 

6. In het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijk
_heid bezittende instellingen wier statuten, stich
tingsbrieven of reglementen het aanwenden 
van pogingen tot reclasseering van voorwaarde
lijk veroordeelden voorschrijven of gedoogen, 
alsmede bonders van zoodanig doel nastrevende, 
in het Rijk gevestigde inrichtingen, kunnen 
aan Onzen Minister eene schriftelijke bereid
verklaring doen toekomen om rechterlijke 
opdrachten tot het verieenen van hulp en steun 
aan voorwaardelijk veroordeelden ter zake 
van de naleving der bijzondere yoorwaarden 
te aanvaarden en om aan die opdrachten O,'.er
eenkomstig de bepalingen van dito besluit gevolg 
te geven. 

De ,bereidverklaring kan door de installing 
of den houder der inrichting tot ·eene bepaalde 
categorie of tot een bepaald aantal van voor
waardelijk ~eroordee!den wo;den bepe~kt. · 
In dat. geval verbindt de instelling of de houder 
der inrichting zich J?ij de bereidverklaring tevens 
om veranderingen in de categorie of in het 

De instellingen .en houders van inrichtingen, 
die op d~ in dit artikel bedoelde ljjst voorkomen, 
worden in de volgande bepalingen aangeduid 
als instellingen. ' 

8. De inP.tellingen versohaffen aan Onzen 
Minister -en aan het Centraal College voor de 
Rechsseering zoo mogelijk alle verlangde in
lichtingen en bescheiden, hun bijstand en de 
veroordeelden, waartoe die bijstand bet~ekkelijk -
is, betreffende, en dienen Onzen Minister en 
het Centraal College voor de Reclasseering 
desgevraagd van advies in alle-aangelegenheden 
den bijstand rakende. 

Z\j brengen omtrent hetgeen door hen tot 
,het verleenen van bijstand is ve,rricht, rapporten 
uit aan Onzen Minister op de wijze _en op de 
tijden door dezen te bepalen. 

9. Aan de instellingen ka,n door Ons sub
sidie worden toegekend, ?]s - bijdrage in de 
algemnene kosten en ter ondersteuning van 
hare algemeene werkzaambeid tot het ver-
!eenen van b~jstand. -

Over, ae aanvrage tot het bekomen van zoo
danig subsidie wint Onze _Minister het gevoelen 
in van het Centraal College voor de Reclas
seering. 

10. De instellingen kunnen, op den voet t>n 
onder de voorwaarden van de Reclasseer'ngs
regeling, ter zake van hunne pogingen tot 
rcclasseering van voorwaardelijk veroordeelden_ 
wien bijzondere voorwaarden zijn opgeiegd, in 
het genot van s,~bsidie of van vergoeding van 
kosten worden gesteld. 

De Reclasseeringsregeling vindt ten deze 
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overeenkomstige toiipassing, met dien ver
stande dat de pogingen tot reclasseering ter 
zake waarvan subsidie wordt to_egekend, binnen 
,;len proeftijd inoeteri zijn aangevangen en dat 
gedurende den tijd, dat eene instelling met het 
verleenen van bijstand aan een voorwaardelijk 
veroordeelde is bolast, · ter zake van pogingen 
tot reclasseering van dien veroordeel~e, door 
eene andere instelling aange'wend, aan deze 
laatste geene subsidio of vergoedi:rig van kosten 
wordt toegekend. 

11. De instellingen, met het verleenen van 
bijstand aan een voorwaardelijk veroordeelde 
"i:ielast; zijn bevoegd dat onder hare verant
woord.elijkheid te doen plaats vinden door 
bepaald aangewezen vertegen,voordigers (alge
meene ;f oijzondere · patrpons). 

Zij gevei{ van zoodanige aanwijzi'ng v'ooraf 
kennis aan Onzen Minister en aan het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat de voorwaarclelijke 
veroorcleelfog heeft uitgesproken. . 

Onze Minister kari pepalen dat aan eene aa:iJ.
wijzing geen gevolg zal ,vorden gegeven. 

§ 2: Bijzondere ambtenaren. 

12. Voor elk ~rrondissement kunneti een of 
meer bijzonclere ambtenaren als bedoeld bij 
artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht, worden aange&telcl. Zij worden 
benoemd en ont~lagen door Onzen l\Iinister 
en dragen den t~tel van ,,ambtenaar der reclas
seering''. 

Een ambtenaa,r der reclasseering kan voor 
meer dan een arrondissement worden aange
steld. 

De · standplaats van de ambtenaren der 
reclasseering wordt !door Onzen .Minister be
paald. 

13. De ambtenare~ der reclasseering genie
ten eene vast_e· jaarwedde, ivaarvan het mini: 
mum en het maximum door· Ons worclen be
paakl. 

Aan de ambtenaren der reclasseering wordt 
eene toelage voor bureelko~ten toe~ekend, 
waarvan het bedrag door Onzen Minister wordt 
vastgestelcl. 

14. Bij het aanvaarden hunner beyekking 
leggen de ambtena.ren der reclasseering ten over
staan van'"de rechtbank van het arrondissement 
waartoe !11.i~n'-" · standplaats behoort, den eed 
of de belofte af, dat' zij hunne taak ove~een: 
komstig de wetteiijke voorschriften en · de 
bevelen van hen die boven hen zijn gesteld, 
naar hun geweten zulleri vervullen. 

15. De ambt~naren cler r~~lasseering mogen 

geell ·a~dere becliening bekleeden ~I beroep 'uit
oefehen clan m,t gocclvinclen van Onzen 
l\Iiniilter. 

16. Bij behoorlijke cl_ienstvervulling wordt 
cloot Onzen Minister aan de ambteilaren cler 
reclasseering, die· dit ve~langen, jaarlijks een 
verlof van ten minste veertien dagen toegekencl. 

B!,litengewoon verfof kan door Onzen Minister . 
worden verleencl. 

17. Bij verhinclering of ontstcntenis van een 
ambtenaar cler reclasse3ring treft, Onze Minister 
de nooclige voorzieningen. 

Iri arronclissementen waarvoor slechts een 
amb,tenaar der reclasseering ·is benoemcl, kan 
Onze l\'linister e_eri. persoon, tot wederopzegging 
toe,' aanstellen ·tot vervang~r van dien ambte-_ 
naax bij diens verhinderin£ of ontstentenis. .. 

, · Aan den _ver-~anger kan v9or den tijd cl_er 
I vervanging . eene toelage ,vord~n toegekencl. r 

Tot hulp van den ainbtenaar ·cler reclassee
ring:, kunnen door Onzen l\Iinister plaatselijke 
agenten worclen aangewezen. Hunne werk
wijze en de hun toe te kennen toelage worclen 
door, Onzen Minister geregelcl. 

18. De ambtenaren der recla~seering zijn 
rechtstreeks onclm:-geschikt _aan Onzen :Minister. 

Onze Minister is bevoegd hen, hetzij met 
behoucl van iaarwedcle, Jiet-zii met geheelen of 
gede,( ltelijken stilstand . daarvan, in hunne 
betrekking te schorsen. 

19. . Onder voorbehoud van regelen door 
· Onz1:n Minister te stelien, zjjn de ambtenaren 
, der reclasseering verplicht opclrachten nit te 

voeren, welke hun door het openbaar ministerie 
in h~t belang cler uitoefening van zijn toezicht 
worden gegeven. · 

O~der gelijk voorbehoucl kunnen zij door het 
openbaar ministerie worclen l:ielast met het 
iriwrn.nen van inlichtingen omtrent beklaagden 
of· verdachten, nopens wie· het openbaar 
ministerie het vorderen van eene voorwaarde
lijke;' veroordeeling overweegt. 

O.ricler ge~jk voorbehoucl kan hun door het 
openbaar ministerie . wo~clen opgeclragen, ter 
tereChtzitting aanwezig te zijn o:qi desv'erlangcl 
den ~echter persoonlijk omtrent die }ieklaagden 
of verdachten in te licbten. 

20. Als bijzondere ambtenaren, becloelcl 
bij artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht, 
kl):nnen door Onzen l\Iinister worclen toegelaten 
ambtenareil, met zijn goedvinden en onder de 
door' hem te bepalen voorwaarcleO: aangesteld 

! door een reclasseeringsraad. 
'21". Op de ambtenaren, door clen ·rechter 

met het verleenen van b_ijstand aan voorwaarcle
lijk veroora'eelcleO: belast, 'rusten gelijke ver-



11liohtingen a:ls bij artikel S a:in de inst,ellingen 
z,ijn opgelegd. 

TI'fEL IJ. 
VAN HET VERLEENEN YAN DEN BIJSTAND. 

22. De in~telling of b\jzondere ambtenaar, 
di~ met het verleenen van den bijstand is belast, 
ontvangt, indien dit wenschelijk is te aohten, 
van de opdraoht reeds kennis v66rdat·de reoh
terlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, 
en wel:door de zorg van het openbaar ministerie 
bij het gerecht dat de voorwaardelijk'e veroor-
deeling heeft uitgesp~okcn: · · 

Qnmiddellijk nadat de uitspraak onherroepe
lijk is geworden, · ontvangt die inst,elling. of 
bijzond~re ambtenaar, d9or_ de zorg van dat 
openbaar ministerie cone kennisgeving houdende 
de straf aan den veroord eel de. opgelegd, en .. ,alle 
tot het in artikel )4a van het Wetboek, van 
Strafrecht bedoelde bevel. betrekkelijke be~lis
singen. De kennisgeving ve,meldt tevens de 
tijdstippen van begin en aanvankeljjk einde v:an 
den proeftijd, Kunnen die tijdstippen nog niet 
aanstonds worden opgegeven, dan volgt . de 
mededeeling daarvan ~oo spoedig mogelijk .. 

23. De persoon die den bijstand verleent, 
tracht een op vertrouwen gegronden persoon
lijken band met den veroordeelde te _leggen 
en dien in het belang van de nakoming der.aan 
dezen opgelegde ,<voonvaarden en van diens 
reolasseering te benutten. 

Hij onderhoudt met den veroordeelde , vol
doende, aanraking "n· stelt _zich, , ook door per
soonlijke bezoeken, met. de 0111standigheden 
van. dezen en. van diens gez_in op de hoogte. 

Bij het verleenen van den bijstand word,t 
zooveel mogelijk alles vermeden. wa,t den ver
oordeelde in z~ne vrijheid zou kunnen beperken 
of maatschappelijk zou kunnen benadeelen. 

24. De_ instelling of bijzondere ambtenaar, 
nie met het verlcenan van den bijstan_d is belast, 
bevordert dat ten al),nzien van den daaraan 
onderworpen veroordeelde r,eclas&Peringsmaat
regelen, indien ~n voor zoover·die: nooclig zijn, 
warden getr9ffen. · 

De . ambtenaar dcr reclasseering . doet rnet, 
betrekking tot een veroordeeldr,, wien bijzon_dere 
vo_orwaarden zijn. _opgelegd, zonder dat eene
in,stelling met het .vcrleenen van bij~tand aan 
dien veroordeelde is belast, zoo. noodig,,. een 
voorstel tot aanwijzing, als bedoeld. b~j artikel 
48. der Reclasseeringsregeling. · 

.Met betrekking tot zoodanigen veroordeelde 
doet hij, zoo noorug, ove_reenkomstig artikel 53 
(ier .:Reolasseeringsregeling, een voorstel strek
kende tot het aanwenden te diens aanzien _van 
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rechtstreeksch_e Overheidsbemoeiingen op zijn 
behoud voor het: m:iatschappelijk leven gericht. 
De Reclasseeringsregeling -vindt ten deze over-. 
eenkomstige toepassing. · 

Slotberialingen. 

Dit besluit kan wordin aangehaald als : 
Uitvoeringsregeling voonvaardelijke veroor.-_ 
deeling. 

Onze .Minister is bevoegd nadere voorschriften 
te geven ter uitvoering van dit besluit. 

Dit besluit treedt in. werking met den twee.den 
dag na dien der dagteekeriing van het Staats
blad en van de -Staatscourant, waarin het is 
geplaatst .. 

Onze Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst, en waarvan 
afsohrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en ·aan de· Algemeene ·Rekenkamer. 

·s-Gravenhage. den 13den December 1915. 

WILHEL.MINA. 

De ~Minister 1:a,n Justitie, B. ORT, 

(Uitgeg. 28 Dec. 1915.) 

MODEL. 

Familienaam (in groote letters), voor- I 
-namen;· ·bijnamen, valsclie nameri, I 
geslacht. . . I 

Namen der ouders. I 
J aar en dag der geboor.te·. ----~i 

--~--
Geboorteplaats (voldoende omschr\j- 1

1

· ______ _ 

ving): _ _ _ 
Burgerlijke staat (c. q. naam -van 1

1 .echtgenoot). 
Woon- of verblijfplaats en verder II 
adres. ----

Beroep. 
1 _______________ I ___ _ 

D_a_g_te_e_k_e_n_in_g __ d_e_r~v_e~ro_o_r_cl_, e_e_li_n~g_: ~~I _ 
RPchter die de veroordeeling heeft II 

uitgesproken: 

Qualificatie. 
1

1 

-o--...,..-=-~~;------cc;--c-------.c----:----;;-
Aanhaling van de artikelen der straf- ,/ 

wet. 
Straf of straffen waartoe is veroor- I 

deeld, ook. de vervangend ,. 
Hoofdstraf of hoofdstraffen, waartoe I 

voorwaardelijl.: veroordeeld is. I 
Bijkomende straf of staffen, waartde I 

de voorwaardelijke veroordeeling I 
zich niet uitstrekt. ___ . ___ . 

Duur van den proeftijd. 

I 

. I 
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Tijdstip van ingang van den proef
tijd. 

Tijdstip van vermoedelijk einde van 
den proeftijd. . 

De opgelegde bijzondere voorwaar
den zooveel mogelijk te omschrijven 
in de bewoordingen van het arrest, 
of vonnis. 

Gedeelte van· den proeft:i_jd, waartoo 
de bijzondero voorwaarden zijn 
beperkt. 

Opgemaakt 

procureur-goneraal 
door don_ officier van justitie 

ambtenaar van het open
baar ministerie 

bij ................. (1), den .............. . 

Mij bekend, 
De J'tlinister van Justitie, 

Behoort bij den algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
don. 13 December 1915 (Staatsblad n°. 506). · 

/1) Gereeht dat de veroordeeling !ieeft 11it
_ges prok<'n. 

13 December 1915. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Onder ,,jagttuigen, waarvan het gebruilr 
volgens deze wet niet geoorloofd is" in 
al. 1 van art. 47 Jachtwet bedoeld in ver
band met het bepaalde onder letter a_ van 
art. 45 1 e al. zijn begrepen de voorwerpen 
in art. 4le opgenoemd, waartoe de wild
strikken behooren. 

De Kantonrechter heeft · derhalve ten 
onrechte nagelaten, om nevens de ver• 
beurdverk!aring de vernieling van de in 
beslag genomen wildstrikken te bevelen. 

(Jachtwet art. 47.) 

Voorzitter: Mr. A. M. B. Hanlo. 

Raden : Mrs. S. Gratama, H. M.A. Savelberg, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

P. J. de W:, oud 31 jaar, wover, geboren en 
wonende te Goirle, iequirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda 
van 23 September 1915, waarbij, na het· claar
tegen gedaan verzet, werd. bekrachtigd een 
vonnis d~or diezelfde Rechtbank den· 20 Mei 
1915 b~i verstek gewezen, bij welk vonnis in 
hooger beroep werd bevestigd een vonnis van 
het Kant~ngereci1t te Tilburg van 9 Maart 1915, 
houdende bekrachtiging van het daartegen 
gedaan verzet, van een v;onnis door datzelfde 
Kantongerecht · den 14 December 19_14 bij 
vcrstek gewezen, waarbij de requirant werd. 

f . 
schuldig verk]aard aan : · ,,pogingen doen om 
wild' te bemachtigen, gepleegd met behulp van 
wildstrikken" en, met toepassing van de 
art( 15, 41 en 45 der Jagtwet, 10 14°. en 
11 e'er Wet van 15 April 1886 · (S. 64) veroor
deelcl tot zeven dagen hechtenis, met verbeurd
verlilaring van den in beslag genoinen wildstrik. 

i C~nclusie van den Advoc;at-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij vonnis van den Kantonrechter te Tilburg 
bij verstek. gewezen, is requirant veroordeeld 
weg~ns pogingen doen om wild te bemachtigen 
met behulp van wildstrikkei:i, tot zeven dagen 
hechtenis met verbeurdverklaring van den in 
beslag genomen wildstrik. Dit vonnis is na 
verzet bekrachtigd en in hooger beroep is dat 
laat~'te vonnis eerst bij verstek bevestigd, 
terwijl de Rechtbank vervolgens na verzet die 
uitspraak bekrachtigde. 

Nevens de verbeurdverklaring van den 
wildstrik, had echter krachtens art. 47 der 
J agtwet, de vernieling daarvan moeten worden 
bev~len. Immers we! spreekt het eerste lid 

· daar~an, voorzoover hier van belang, van 
jagttuig, waarvan het gebruik vo]gens die wet 
niet geoorloofd iii, cloch tusschen art. 47 (en 46) 
en art. 45 a., bestaat zoodanig verband, dat, 
~ti in ·deze ]aatste bepaling onder jagttuig, 
waarvan hct gebruik volgens _de jagtwet ver
boden is, uitclrukkelijk begrepen worden ver, 
klaR-~d, de voorwerpen in de bepaling van 
art. 41 a. opgenoemd- waaronder wildstrikken 
zijn gesteld - ook in art. 47, oncler jagttuig, 
mede" aan wildstrikken moet worden gedacht. 
Door' na te _laten bevel tot de vernieling nit te 
spreken, is. mitsdien dat B.rtikel geschonden 
(verg, H. R. 12 Juni 1899, W. 7303 imp!.). 

Ik 'concludeer derhalve tot vernietiging van 
het v9nnis waartegen beroep, cloch· a.Ileen voor
zoover daarbij op het punt van de enkele ver
beurdiverklaring van den wildstrik, het verstek
vbnnis der Rechtbank bekrachtigd is, voorts 
tot vernietiging van dat vorinis en het vonnis 
van den Kantonrechter na verzet, voorzoover 
die vonnissen op dit punt -eene bevestiging, 
resp. lbekrachtiging inhielden van de vooraf
gaande uitspraken en eindelijk het verstek
vonnis van den Kantonrechter op dit punt 
en dat de Hooge Raad,-·-met _aanhaling van• 
art. 47 der Jagtwet, zal verbeurcl verklaren 
den 'in beslag genomen wildstrik, met bevel 
tot· vernieling daarvan. 

De "liooge Raad, _ enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Savelberg; 
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. 0., .dat noch biJ de aanteekeni:rig van het 
beroep, noch n\l,derhand door of v;iil wege · den 
requirant eenige groii.den voo~ dat ber'oep zijn 
aangevocrd ; 

O. echter ambtshalve : 
dat bij het vom:1is van den Kantonrechtcr 

te Tilburg den 14 pecember 1914 bij verstek 
gcwez.en, als wettig en· overtuigend. bewezen 
is aangenomen het den requirant ten laste 
gelegde fo{t·; 

dat hij op 13 September 1914 des voormiddags 
omstreeks 8 .ure te Goirle ter plaats'e ge
naamd ,,Breeheesche heide" op een perceel 
heidegrond, een wildstrik zoodanig heeft 
gesteld, dat daarin wild kon warden gevangen ; 

dat bij dat vonnis dit feit is gequalificeerd 
en deswege strnf is opgelegd als aan het hoofd 
van dit arrest is vermeid, doch dat daarbij ten 
onrechte. is nagelaten met toepassing van 
art. 47 aL 2 der Jagtwet, nevens .de verbeurd-. 
verklaring, de vernieling van den in beslag 
genomen wildstrik te bevelen ; , 

dat immers onder de ,,jagttuigen waarvan 
het gebrnik volgens deze wet niet geoor
loofd is", in al. 1 van gemeld artikel bedoeld, 
in verband met het bepaalde onder letter a. 
van art. 45 re al. zijn begrepen de voorwerpen 
in art. 41 e. opgenoemd, waartoe de wild
strikken behooren ; 

dat de Kantonrechter alzoo bij zijn vonnis 
· voormeld art. 4 7 heeft geschonden, terwij~ 
diezelfde schending p]aats vond bij de overige 
hierboven vermelde rechterlijke nitspraken ; 

dat dientengevolge geen der voormelde uit
spraken op voormeld punt kan warden in 
stand gehouden en · gemeld artikel alsnog zal 
moeten warden toegepast ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
te Breda op 23 September 1915 in deze zaak 
gewezcn, doch alleen voor zo,overre. daarlJij ~et 
vonnis door die Rechtbank op 20 Mei 1915 
bij verstek gewezen is bekrachtigd ten aanzien 
van de verbeurdverklaring, zonder dat daarbij 
de · vernieling van den verbeurdverklaarden 
wildstrik is bevolen ; 

Op dit punt opnieuw rechtdoende ten pnn
cipale krachtens art .. 105 R. 0 .. : 

Verstaat dat op het ten laste · gelegde en 
bewezen verk]aarde behalve de in het bestreden 
vonnis aan:gehaalde artikelen mede van toe
passing is art. 4 7 der J agtwet ; 

Vernietigt voormeld verstekvonnis voor
zoover dit eene bevestiging inhoudt vari het 
na verzet gewezen vonnis van den Kanton
rechter te Tilburg van 9 Maart 1915, en dit 
laa·tste vonnis voorzoover daal'bij wordt .. ,be-
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krachtigd diens verstekvonriis van 14 Decembei· 
1914, beicie op het punt der verbeurdverklaring 
zonder· bevel tot· veinieling; · 

Vernietigt mede ten aanzien daarvan liet 
laatstgenielde vonnis des Kantonrechters ; 

Verklaart verbeurd den in· beslag genomen 
wildstrik ; · 

Beveelt de vernieling daarvan; 
Verwerpt overigens het beroep. (Ned Jur.j 

14 December 1915. BESLUIT, hondende beslis, 
sing dat tegen een besluit van Gedep. 
Staten tot verdaging hunner beslissing 
omtrent aan hunne goedkeuring onder
worpen raadsbesluiten, teneinde den ge, 
meen teraad in de gelegenheid te stellen 
aan de tegen die besluiten gerezen beden-

. kin gen tegemoet te komen, geen beroep · 
op de kroon openstaat. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep· ingesteld door 

den Raad der gemeente Rauwerderhem tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van ],ries
land van 5 Augustus 1915, n°. 79, 2~ Afd. F., 
houdende bedenkingen tegen de besluiten van 
dien Raad van 17 Juli 1915, n°. 1 · en 6, tot 
wijziging der gemeentebegrooting , voor het 
d ienstjaar 1915 en tot het aangaan eener geld
leening groot f 1400; 

Den Raad ... van State, Afdeeling voor ·ae 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advie·s van 
27 October 1915, n•.· 365; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister .van Binnenlandsche Zali:en; 
van 7 December 1915, n°. 8361, ·Afd, Biimen, 
landsch Bestuur; 

Overwegende, dat door den ·gemeenteraad 
van Rauwerderhem ter ·goedkeuiing aan Gede
puteerde Staten van Friesland ziju aangeboden 
zijne besluiten van 17 Juli 1915, 11°'. 1 en.' 6, 
tot wijziging der gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1915 en tot het aangaan eerier geld, 
leening' groot f 1400 ; 

dat ·oi} Gedeputeerde Staten tegen deze be
sluiten bedenkingen zijn gerezen uit. 'over
weging dat onder de uitgaven · tot ·dekking 
waarvan de gemeenteraad eene geldleening 
wenscht aan te gaan, ·bedragen :Zijn begrep~rr 
voor het betale~ van toeslag op ·de iaar;vedden 
van sommige gemeente,ambtenaren ·en van een 
cadeau aan een oud-gemeente,ambtenaar; dat 
naar hun oorcleel voor dergelijke uitgaven niet 
kan worden• geleend:wesbalve zif ernstig be: 
zwaar maken aan de aangeboden raadsbesluiten 
hunne goedkeuring te hechten; · 

dat naar--aanleiding van. _deze .bedenkingen 
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Gedeputeerde Staten onder dagteekening van wij~igen, .doch dat zij hunne beslissing op de 
5 Augustus 1915, n°. 79, de raadsbesluiten aan ·aangeboden raadsbesluiten hebben verdaagd; 
het gemeentebestuur hebben teruggezonden - d_~t derhalve het inge_steld beroep is prae
met qitnoodiging daarin, in verband met de matuur; 
daartegen gerezen bedenkingen, wijziging te Gezien de GemeeiJtewet; 
brengen en daarna de besluiten opnieuw ter Hebben goedgevonden en verstaan: 
goedkeuring in te zenden; d~n Raad der- gemeente Rauwerderhem niet 

~at zij inmiddels de beslissing op de aange- ontvankelijk te verklaren in zijn beroep. 
boden raadsbesluiten hebben verdaagd; Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

dat de gemeenteraad van Rauwerderhem zich- is b~last, enz. (W. v. D. B. A.) 
hierop om voorziening tegeil, voormeld besluit 
van Gedeputeerde Staten tot Ons heeft ll"ewend, 
daarbij in hoofdzaak aanvoerende.dat het naar 
het .ourdeel ,van den Raad.·hier betr.eft de ·be.: 
ginselkwestie : ,,mag ter bestrijding van uitga
ven, voortvloeiende uit den tegenwoordigen 
toestand van oorlogsgevaar, waarin · het land 
verkeert, worden geleend, m. a. w. mogen deze 
uitgaven drukken op belastingbetalende inge
zetenen, ook in volgende jaren ?"; dat de Raad 
meent dat hiertegen moeilijk bezwaa_r · kan 

, bestaan, doch het integendeel onbillijk zou zijn, 
al die uitgaven ineens ten laste der ingezetenen 
- die toch reeds voor veel en velerlei extra 
moeten betalen - te brengen ; dat de Raad 
het geven van den toeslag noodzakelijk acht 
en bovendien meent, dat de gemeente niet kan 
achterblijven daar waar alle ingezet_enen ,_ welke 
werkvolk in dieI1st hebben, voorgaan ; dat 
echter deze toeslag µit, de ge;wone, iliko,msten 
niet i~ te · bestrijden ; dat de eenige weg, om 
tot dergelijke ontvangst· te geraken, is, geld te 
leenen, en . naar 's:Raads meening, hiertegen 
geene .wettelijke en feitelijk .ook geen ernstige 
practische bezwaren bestaan, terwijl toch ook 
bet Rijk voor dergelijke uitgaven leeningen 
aangaat en zeer zeker groote stedelijke ge
meen ten hieraan niet kunnen ontkomen·; 

Overwegende, dat art. 200 der Gemeentewet 
ingeval Gedeputeerde Staten het besluit va~ 
een gemeentebestuur weigeren goed te keuren_, 
aan dat bestuur de bevoegdheid toekent binnen 
dertig dagen, te rekenen van de dagteekening 
der beslissing van Gedeputeerde Staten, bij 
Ons voorzieriing te vragen; dat echter een ·ge
meentebestuur noch :.ian dit voorschr,ift no.eh 
aan eenige and ere bepali ng der wet de bevoegd
heid ontleent om van ·Ons eene beslissing te 
vragen. ·zoolailg, Ge_deputeer.d~, Staten nog ·.niet 
uitspraak hebben g'edaan; 

dat _ Gedeputeerde Staten van Friesland nu 
we! bij. sehrijven van 5 Augustus 1915, no. 79, 
l•Afd.,F. bedenkingen Jiebben geopperd tegen 
de raadsbesluiten van 17 ,Juli 1915, n°'. I- en 6, 
,~aarmede zij beoogden den gemeenteraad te 

. bewegen de besluiten alsnog in. hun geest te 

14 December 1915. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, -betreffende 
vrijstelling van opkomst bij den landstorm. 

Niiar mij is gebleken, is een van de Com
missarissen der Koningin van oordeel, aan het 
dezerzijdsch schrijven · van 5 November 1913, 
afdeeling .J\'Iilitie en Landweer (L.) n°. 159 de 
bevoegdheid te kunnen ontleenen oin aim land
stormplichtige perscinen; werkzaam bij een 
gem~entelijke inrichting van onderwijs vrij~ 
stelling of voorloopige vrijstelling van den 
werkelijken dienst te verleenen. · 

In"verband hiermede heb ik de eer U Hoog 
Ede!Gestrenge te doen kennen, dat het niet de 
bedo~ling is geweest, die in ver~10ld schrijven 
aan de Commissarissen der Koningin verleende 
IJevoegdheid uit te strekken ook tot' bij bet 
bnderwijs werkzame personen. Ik wensch dan 
ook 'de beslissing · inzake het al of niet ver~ · 
leeneil van vrijstelling .of voorloopige vrijstel
ling aan deze categorie van personen aan mij 
te houden. 

In algeme,.nen zin toch staat de behartiging 
der onderwijsbelangen aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken ; de beoord_eeling in 
hoeverre in· eenig geval de noodzakelijkheid 
aanwezig is om een bij het onderwijs betrokken 
landstormplichtige niet aan zijn werkkring te 
<inttrokken, behoort dan ook aan dien Minister 
te wdrden overgelaten. · 

Op 1 de beslissing,' welke· ik naar aanleiding 
van h'et ad vies, d:it mijn genoemde ambtgenoot 
aan inij mocht verstrekken, ~al nemen: zullen 
iiit den aard der zaak de belangen van den 
militairen dienst van invloed zijn. 

I (W. Y. D. B. A.) 

15 December 1915. BESLUIT, tot vernietiging 
van hct besluit van den Raad der gemeente 
's-Hertogenbosch, d.d. 11 December 1914, 
de besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant, d.d. 14 Januari 1915, G, 
n,p. 168, lste afdeeling, en G, n°. 1,2, en het 
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besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Breda, d.d. 22 Februari 1915, n°. 29, 
lste Bureau, alle inzake electriciteitsvoor
ziening. S 507. 

WrJ WILHELMINA, _ENZ. 
Op de voordmcht van, Onzen :Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken· van 
5 November 1915, n° .. 8085, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, tot verµietiging van : 

a. het besluit van den Raad der gcmeente 
's-Hertogenbosch, d,_?c· 11 December 1914, strek, 
kende tot aankoop .van e.enige· machine8 .met 
toebehooren voor yen gemeentelijk electriciteits
provisorium ; 

b. het besluit van GedeputeerdeBtaten. van 
Noordbrabant, d.d. 14 Januari 1915, G, no .. 1.68, 
lste afdeeling, strekk~nde tot ·wegneming van 
electrische geleidingen. over openbare wegen 
der gemeente Bre,i(J, ; · .. 

c. het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant, d.d. ·14 Januari 1915, G, n° .. 42, 
inzake het doen · weg~emen van elect,rische 
geleidinge~ over openbare straten d~r gemeente 
's-Herto;1enbosch; 

d. het besluit van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Breda, d.d. 22 Februari 
1915, n°. 29, lste Bureau, strekkende tot aan
koop .van een gasmotor met dynamo en diverse 
toestellen voor eene. ,electr~sche installa tie . aan 
de gasfabriek aldaar; 

Overwegende, dat de bovengenoemde ·beslui
ten ten nauwste samenhangen met den aanleg, 
exploitatie .of . uitbreiding . van gemeentelijke 
bedrijven tot productie_en levering van electri
schen stroom ; 

dat de aanleg, exploitatie of uitbreiding van 
dergelijke bedrijven, ingevolge <le bij Ons 
besluit van 15 November 1915, no. 25, goed
gekeurde ,wijziging van de Elect,riciteitsver
ordening Noordbrabant 1911, slechts mag 
geschieden, nadat door Ons is verklaard, dat 
zoodanige aanleg, exploitatie of uitbreiding 
niet in strijd is met het algemeen belang ; 

dat zoodanige verklaring door Ons niet is 
afgelcgd· en. het bjj gebreli'e daarvan in strijd 
zou zjjn met het algemeen belang besluit.en te 
hantlhaven, die in een of anderen zin. op eene 
door Ons te nemen beslissing zouclen kunnen 
vooruitloopen ; 

Gelet op artikel 1G6 der Provinciale wet en 
op artikel 153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (atlvics van 
~O November 1915, n°. 30) ; . 

Gelet op het nader r~pport van Onzen voor
noemtlen Minister van 13 ])ecember 1915, 
n° .. 9415, afdeeling Binnenlarn;l,sch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de sub a---d voanneltle besluiten te vernieti

gen wegens strijd met het algemeen belang. 
Onze Minister van Binnenlantlsohe Zaken is 

beiast met de uitvoering van dit be~luit, hetwelk , 
in het Staatsblad zal wardyn geplaatst en waar
van afschrift 2:al warden gezonden aan den 
Raad. van State. 

· s-Gravenhage,. den 15tlen December 1915. 

WILHELMINA. 

De 1vlinister van· Staal,. 
1vlin·ister van Binnenlr1ndsche Zaken, 

CORT v. n. LrnnEN. 

( Uitgeg. 23 Dec. 1915.) 

Iii Decer0ber 1915. BESLUIT, hauclentle mach
tiging tot uitgifte. van schatkistbiljetten en 
schatkistpramessen valgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 

. gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet yan 5 December: 
1881 (Staat.sblad n°. 185). S. 508. 

15 Deceniber 1915·. BESLUIT, haudendc af
en averschrijving van het Iste op het 
Ilde hoafdstuk der begraoting van· uit
gaven van · Nederlandsch-Indie vaar hct 
dienstjaar 1915. S. 509. 

15 Dece1nbe,· 1915 . .l:IESLUIT,. tot wijziging van 
_het besluit van 30 l\iaart 1904, houdentle ' 
uieuwe. bepaling,m.omtren\ de ambtenaren 
der directe belastingen, invaerrechten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 

Op de voordracht van Onzen Minister va~ 
Financien van 11 December 1915, n°. 57, afdee
ling Personeel ; 

Hebben gaeclgevonden en vcrstaan te be
palen: 

Aan artikel 126. van Ons besluit van 30 Maart 
1904, n°, 19, aangevuld bij ch1t van 21 )[ei 1912, 
n°. 55,. wordt als derde lid toegevoegd: . 

,,Mede kan de Minister van dien regel afwij
ken, bijaldien een ambtenaar wardt gescharst 
omcla_t hij verdacht wardt zich aan _een misdrijf 
schnlclig te hebben_gemaakt. De ingehaud~n 
gelden .kunnen •)snog warden uitbetaald, wan
ueer de ambtenaar niet ·wardt ontslagel)", 

. Onze Minister vaarnaemd. is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 15den December 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van B'inancien, . TREUB, 
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15 Decem/Je,· 1915. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende aangifte eener be
smettelijke veeziekte. 

In den laatsten tijd is het herhaaldelijk voor
gekomer., dat wegens verzuim van aangifte eener 
besmettelijke- veeziekte ·-art. 13 der wet van 
.20 Juli 1870 (Staafsblad n•. ]31), tot regeling 
van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de 
Veeartsenijkundige politie de overtreders zijn 
getroffen met de daar_aan in artikel 27 dier wet 
verbonden gevolgen. 

Zoolang het onderhavige voorschrift geldt, 
rnoet het in zijne voile strengheid worden toe

_ gepast, onverschillig wat de gevolgen voor de 
daardoor getroffenen zijn mogen. Het komt 
mij daarom wenschelijk voor, dat de belang
h·ebbenden met nadruk worden gewezen op de 
gevaren, welke voor hen het gevolg zijn van 
niet naleving van het voorschrift van artikel 13 
der wet van 1870. 

Ik zou het op hoogen prijs stellen, indien 
door U H.E.G-. eene desbetreffende circulaire 
werd gericht tot de onderscheidene burgemees
ters in Uwe Provincie. Gaarne ontvang ik van 
deze circulaire een afschrift. 

\W. v. D. B. A.) 

16 December 1915. BESLUIT, houdende vast
stelling van l,epalingen omtrent behande
ling en vervoer van afgeroomde melk, 
karnemelk en wei. S. 510. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat de zorg voor het behoud 

van den veestapel vereischt, dat bepalingen 
worden vastgesteld omtrent behandeling en 
vervoer van afgeroomde melk, karnemelk 
en ,vei; 

Gezien artikel 15 der wet- van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), tot rege.ling van het vee
artsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenij
kundige politie, gewijzigd bij de wetten van 

· I-Augustus 1880 (Staatsblad n°. 123), 15 April 
1886 (Staatsbla,l n°. 64), 15 April 1896 (Staats
blad n°. 68), 21 Juni 1901 (Staatsbl,ad n°. 157) 
en 16 April 1915 (Staatsblad n°. 196) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, N~jverheid en Handel van. 27 No
vember 1915, Directie van den Landbouw, 
n°. 29495, 3de Afdeeling ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 December 1!)15, n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden ;\,Iinister van· ]4 ·December· 1915, 

. " 

Di~~ctie van den Landbo~w:, n°. 30681, 3de 
Afd~eling; 

:'Hebben goedgevonden en verstaan: · 
I.' te bepalen, dat in inrichting~n, waarin 

melk van vee van meer dan een_eigenaar wordt 
verwerkt, de afg'eroomde melk, de karnemelk 
en de wei onmiddellijk na haar ontst~an tot 
zoodanige temperatuur moeten ~orden verhit, 
dat 9-eze producten bij vermenging met water
stofsµperoxyde-oplossing en paraphenyleen
diamine-oplossing niet blauw worden, tenzij 
geno!')mde producten d~or yerhitting van ·de 
melk of de room, waarvan zij afkomstig zijn, 
voormelde reactie bereids niet meer vertoonen ; 

II.! te verbieden het vervoeren van afge-· 
roomde melk, karnemelk en wei, die bij ver
mengrng met waterstofsuperoxyde-oplossing en 
paraphenyleendiamine-oplossing blauw worden ; 
. Ill'. te bepalen, dat Onze Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel in bijzondere 
gevanen van de sub I. bedoelde verplichting 
en he't sub II. bedoelde verbod ontheffing kan 
verleenen. 

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 worden 
gezon'den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den December 1915. 
. WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

( Uitgeg. 23 Dec. 1915.) 

16 Decernber 1915. BESLUIT, bepalende het 
tUclstip van inwerkingtreding van de wet 
van 12 Juni 1915 (Staatsbl,ad n°. 247). 
s. 511. 

Bepaald op 30 Decem/Je,· 1915. 

16 Dece,nber 1915. BESLUIT, tot wijzjging van 
het Koninklijk besluit van 28 April 1913 
(Staatsblad n°. 144), houdende vaststelling 
vim bepalingen omtrent de inrichting van 
het Departement van Justitie. S. 512. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op !le voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 20 November 1915, Afdeeling A. S., 
n°. 178 Geheim; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 November 1915, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Ji'.istitie van 14 December 1915, n°. 91 
Geheim; 

HJbben goedgevonden on verstaan: 
Art.-'•1. In artikel -I- -van Ons besluit -van 
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28 _April 1913 (Staatsblad n°. 144) wordt voor 
,,18 hoofdcommiezen" gelezen ,,19 hoofdcoin
miezen" en voor ,,44 adjunct-commi~ze~ en 
klerken" gelezen ,,46 adjunct-commiezen en 
klerken". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van· het 
Btaatsblacl _en de Staatscourant, waarin het is 
geplaatst. 

Onze :Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant . zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal. war
den gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den Decemb~r 1915. 
WILHELl\HNA. 

De ·1lfinister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1915.) 

17 December 1915. BESLUIT, houdende vast
stelling der jaarwedden van de Ambtenaren 
der Reclasseering, bedoeld in artikel 14d 
van het Wetboek van Strafrecht. S. 513. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister ·van 

Justitie van den 15den December 1915, 3de Af
-deeling D, n°. 568; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De jaarwedde van de Ambtenaren der Reclas

seering, bedoeld in artikel 14d van het Wetboek 
van Strafrecht, bedraagt ten minste achttien
honderd gulden en ten hoogste vier en twintig
honderd .. gulden; deze jaarwedde wordt bij 
bekwaa~1heid, geschiktheid en dienstijver tel
kens na twee jaar dienst met tweehonderd 
gulden verhoogd, totdat het maximum is 
bereikt. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
nitvoering van dit besluit, aat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 

· zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 17den December 1915. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 20 Dec. 1915.) 

18 December 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van oud papier. S. 514. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van oud papier 
te verbieden ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°, 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van, Landbouw, Nij
verheid en Handel°· van 10 December 1915, 
Kabinet, Litt. u1•2 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1915, n°. 35) ; 

Gezien het n~der rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 December 1915; 
Kabinet, Litt. L1'6 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
paien: 

Eenig .Artikel. 
De uitvoer van oud_. papier is verboden van 

den dag der afkondiging van dit Besluit. 
Wij behoudens Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. · 

Onze Ministers van ,Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en. Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden geplaatst ·en waarvan afschrift zai 
warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den December 1915. 
WILHELMINA. 

De Jlfin·ister van Oorlog, Bosnool\I. 
De Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Ni}verheid en Handel, 
POSTHUMA, 

(Uitgeg. 20 Dec. 1915.) 

18 December 1915. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van zaad van wikken en 
lupinen. S. 515. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van zaad van 
wikken en lupinen te verbieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien· en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 9 October 1915, 
Kabinet, Litt. B162 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1915, n°. 34) ; 

Gezien. het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 December 1915, 
Kabinet, Litt: M166 ; 

Hebben ·goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eeniy Artikel. 
De uitvoer van zaad van wikken en lupinen 

is verboden van den dag der afkondiging van 
dit Besluit. 

Wifbehouden ·Ons voirr-dWverbod tijdelijk 
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op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing t!) doen verleenen. , 

Onze Minist\)rS van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsbl,ad 
zal worden geplaatst en -waarvan afschrift zar 
worden gezond\)n aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den December 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM; 
De Minister van Finaneien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, N{jverheid en Ha'fl:del, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 20 Dec: 1915.) 

18 December 1915. BESLUIT, houdende intrek
king van de tijdelijke opheffing van het ver-
1:iod van uitvoer van lclai·erzaden. S. 516 

W1J· WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Oi1ze Ministers van 

Oorlog, van Financien an van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 16 December 1915, 
K~binet, Litt. M1,, ; 

Hebben goedgevondei1 en verstaan: 
In te trekken de tijdelijke opheffing van het 

ve~bod va~ uitvoer van klaverzaden, toegestaan· 
bij Ons Besluit van 6 Maart 1915 (Staatsblad 
n°. 144). 

Onze ~Iinisters van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zoove_el hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, · hetwelk in J{et 
Staatsblad zal worden· geplaatst. · 

's Gravenhage, den 18den ·December 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBomr. 
De Minister van Financien, TREUB. 

·-,~ De Min. van Landbouw, Nijverheid en Hand~l, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 20 Dec." 1915.) 

20 December 1915. BESLUIT, houd~nde verbod 
van uitvoer van ·ceinent. S. 517 

WIJ -WILHELMINA, ENZ. ,_ 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat r-oodig is, den uitvoer van cement te 
verbieden; · 
· Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344) ; 
· Op de voordracht van Onze i\-Iinisters , van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 11 December 1915, 
Kabinet, Litt. Z163 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1915, n°. 38) ; 

G~zien het nader rapport van Onze voor
noe~de i\-Iinister~ van 17 December 1915, 
Kabinet Litt. G167 · 

ll ' ' 
H~bben goedgevonden _en verstaan te bt-

pal~n: 
Eenig Artikel. 

De uitvoer van cement is verboden van den 
dag''der afkondiging van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

O~ze Ministe~s van Oorlog, _van Financien en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn·; 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
iiitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zai vorden geplaatst. en ~vaarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's~Gravenhage, den 20sten December 1915. 
- . WILHELMINA. 

De 111-inister van Oorlog, BosBO0M. 
,De 111ini-~ter van Financien, TRllUB. 

De Jrl"in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 21 D_ec. 1915.) 

20 December 1915. ARR~!ST van den Hoogen 
Raad. 

Taalkundig is onder het doen eener 
opgave niet bloot te verstaan bet geven 
".an ()en antwoord _op eene gestelde vraag, 
maar ook het spontaan, uit eigen beweging 
doen eener mededeeling. 

_ 
1
: In dien zin .dient dit woord ook ·te war

den opgevat in art. 395 der Invaliditeitswet: 

(Invaliditeitswet art. 395.) 

Voor~itter: i\-Ir. A. ilL B. Hanlo. 

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, Jhr. Rh. 
Feitli en Dr. L. E. Visser. 

De·. Procureur-Gene~aal bij den Hoogcn Raad, 
der Nederlanclen, requirant van Q_assatie in het 
belang cler wet, tegen ee~ arrest van het 
Gerechtshof_ te_ Amsterdam van 30 Juni 1915, 
waarbij in hooger_ bero'.'p, met vernietiging van 
een _vonnis der Arr.-;Reqhtbank te Amsterdam 
van l-3 April 1915, J. d. V., oud 76 jaar, make
laar, "geboren en ·wonende te Amsterdam, is 
ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Coriclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

II 
Bij arrest van het Gerechtshof te Amsterdam_ 

van 30 Juni 1915, waartegen geen beroep if\ 
cassatie is ingesteld, is_ met_ dien,~ schuld daaraan 
en overeenkomstig de bij dagvaarding geda11e 
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su hsidiaire tclastelegging wettig en overtuigend 
bewezen verklaard, dat J. d. V: te Amsterdam 
in de maand April 1914 aan eene door hem aan 
de in het K. B. van 19 Juli 1913 (S. 330) 
bedoelde, voor de gemeente Amsterdam inge
stelde en aldaar gevcstigde Rente-Commissie 
toegezonden aanvrage om een ouderdoms
rente voor Rachel Rodrigues Loopers, huis
vrouw van Isaac Delmonte, opzettelijk heeft 
toegevoegd ·een door hem gestelde en onder
teekende schriftelijke verklaring, waarbij hij, 
in strijd met de waarheid, heeft opgegeven, 
dat bedoelde Rachel· Rodrig1ies Loopers in 
het tijdvak 1903-1910 ruim 156 weken bij 
hem als kwitantieloopster werkzaam was ge
weest. Dit feit werd echter niet strafbaar ge
oordeeld en de beklaagde te diei·· zake van elke 
rechtsvervolging ontslagen,-. omda t het naar 
's Hofs oordcel"niet yicl in eenige strafbep!],ling, 
in het bijzoi1cler niet in art. 395 cler Invalicli
teitswet. Immers het. hielcl niet in, clat ten 
aanzien van de bedoelcle werkzaamheicl van 
Rachel Rod;:igues Loopes aan den beklaagde 
eenige opgave door de Rente-Commissie was 
gevraagcl geworclen en dit z'ou toch vereischte 
zijn. geweest 0111 hot feit oncler art. 395 · der 
Invaliditeitswet tc doen vallen, daar dit voor
schrift strektc ter verzekering van de deugde
lijkheid van het onderzoek, zoo noodig in tt' 
stel!en door de daariJJ. aange~uide_ personen 
of colleges, en mitsdiei1 geacht mocst worden uit
sluitend te betreffen opgaven en inlichtingen 
omtrcnt 7,aken of feiten, waaromtrent door die 
person en of colleges opga ven of inlichtingen 
wa.ren gevraagcl. Zulks zou ook hieruit mogen 
worclen afgcleid, clat in genoemd wetsartikel 
op een lijn worden gesteld oni:ollecliqe en. 
onware opgavcn of inlichtingen, terwijl van 
onvolledige opga ven of inlichtingen_ slechts 
sprakc kan zijn, wanneer opgaven of in
lichtingen omtrcnt zaken of feiten zijn gevraagd 
gewordon. 

Ik kan mij hiormcde niet vereenigen en 
meen mij tegen cleze beslissing in_ het belang 
der wet te moeten voorzien in cassatie. 

· Art. 305 cler Invaliditeitswet stelt strafbaar 
elke opzettelijk onvblledige of onware opgave 
of inlichting, o. a. ten aanzien van zaken, de 
al of niet toepasselijkheicl clezer wet bctreffencle 
en mondeling of schriftelijk gedaan of verstrekt 
o. a. aa_n commissien, belast met' de uitvoering 
clczer wet. Ik lrnn hierin de be.perking, welke 
hot Hof er in zict, niet vinclen. Toegegeven 
kan worclen, dat slechts gevraagde op.gaven of 
inlichtingen onvolledig klinnen zijn, claar eene 
opgave of inlichting, op zich zelf beschouwd, 

dus binnen de grenzen, welke zij zich zelve 
stelt, niet ancters dan volledig kan wezen. 
Ik zou zelfs nog verder willen gaan en beweren, 
clat eene inlichting steeds als antwoorcl op een 
vraag wordt gegeven, of althans ten behoeve 
van de persoon, aan ,wie zij gegeven wordt. 
lVfaar clan blijven toch 'in het wetsvoorschrift 
nog de ·onware opgavcn over, en de 1eteekenis 
van het · woord opgave is geheel algemeen. 
Dit wooril wordt ook geb.ezigcl, wanneer mecle-

. deelingen warden becloeld, door hen, die,. ze 
geven, niet op eigen aandrift en te h1;nnen 
eigenen behoeve verstrekt; zie b.v. art. 
986 B. W. 

Zeker strekt het voorschrift om de deugdelijk
heicl van het onderzoek te waarborgen, cloch 
door het uit eigen bcwcging doen van onware 
opgaven aan' de met het oncler~oek belaste 
Commidsie wordt to.eh stellig ook do juistheid 
van het resultaat, waartoe ·zij komen zal, in 
de waagschaal gestelcl, omclat zij zullen lmnnen 
Jeiden tot het · niet vragen van inlichtingen 
omtrent het onderwerp der opgaven, wanneer 
in deze vertrouwen wordt geste]d. 

En te minder is het aannemelijk, dat art. 39/i 
niet het o"og zon hebben op onware. opgftveri, 

' nit eigen beweging door de befanghebbenclen 
· of clerclen verstrekt, omdat de Invalicliteitswet 
clit cigen initiatief althans van de zijde elm· 

· belanghebbenden meer clan eens onderstelt, 
wanneer in hun belang eenig purit moet warden 

: onderzocht ·en dus de bij dit" onclerzoek te 
bezigen bewijsmidclclen moeten worden aan

. gevoerd. Zoo in het hier ter sprake komend 
geval van art. 369, waarin de zevcntigjarige 
die een ouclerdomsrente verlangt zonder dat 
premie betaald is, zelf aannemelijk moet maken, 
clat hij in de laatstverloopen· tien jaren gedn
rende ten minste 156 woken in de termen van 
verzekcringsplicht zou zijn gevallen, indien c1·~ 
verzekering destijds reeds ingevoerd ·ware. 
Art. D van h~t K. B. van 19 Juni 1913 (S. 330) 
verwacht dan ook van hem of van de voor hem 

. optreclende tusschenpersoon · de inzencli~g der 
, aanvragc ·met. de bijbehoorencle stukken. En 
• evenzoo opent het (nog · niet ingevoercle) 
art. 148 der Wet de mogelijkheicl 01~· bij de 

; aanvrage van invalicliteitsrente reeds eene 
i geneeskundige verklaring over te leggen. Ik 
: kan niet aannemen, clat a;t. 395 zou becloelen 
valrnhheicl _in dergelijke ongevraagdc doch wel 
verwachte bewijsstukken ongestraft ·te laten. 

Ik vorder daarom, clat Uw Raad het arrest 
, zal vernietigen, cloch alleen voorzoover claarin 
: het bewezen verklaarde niet-strafbaar is ver
, klaarcl en de beklaagde te clier zake van · elkc 

·' 
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reclitsvervolging is qntslagen, en zal verstaan, 
dat· dit bewezen verklaarde oplevert het schrif
telij.k doen van een opzettelijk onware opgav~ 
t~n. aa¥zien van een feit, de a.I of niet toepasse
jijkheid . der Inva,liditeitswet betreffende, aan 
~ene Commissie, belast ip.et de uitvoering dezer 
wet, zulks zonder dat het te wijzen arrest eenig 
nadeel zal kunnen toebrengen aan de reehten, 
verkregen door den van rechtsvervolging 
ontslagene. 

De· Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Segers; 

Gelet op het middel van cassatie, bestaande 
· in.: (zie cone!. adv.-gen.); 

Gezien de verkiaring van den Griffier bij 
voormeld Gerechtshof de dato 4 October 1915 
houdende, dat tegen bovenbedoeld ari:est van 
dat · Gerechtshof geen beroep van ca~satie is 
aangeteekend ; 

Gehoord, enz. ; 
0., dat bij het bestreden arrest, met vrij

spraak van hetgeen primair ten laste was 
gelegd, · wettig en overtuigend is bewezen ver
klaard, met beklaagde's schuld daaraan, het 
hem subsidiair. ten laste gelegde feit: 

dat hij te Am?terdam in de maand April 
1914 aan eene door hem aan de in het K. B. 
van 19 Juli 1913 (S. 330) bedoelde, voor de 
gemeente Amsterdam ingesteld\l, en aldaar 
gevestigde RentP-Commissie toegezonden aan
vrage om een ouderdomsrente voor Rachel 
Rodrigues Loopes, huisvrouw van Isaac 
Delmonte, opzettelijk heeft toegevoegd een 
door he_m gestelde en onderteekende schrifte
lijke verklaring, waar bij hij, in strij d met de 
waarheid, heeft opgegeven, dat hierbedoelde 
Rachel . Rodrigues Loopes in het tijdvak 
1903-1910 ruim 156 weken bij hem als 
quitantie-loopster werkzaam was geweest; 

dat dit feit echter niet strafbaar is geoordeeld 
en wel op grond der navolgende overwegingen: 

dat kennelijk bij de telastelegging is gedacht 
aan de overtreding van art. 395 der Invalidi
teitswet, doch het bewezen verklaarrle zulk eene 
overtreding niet oplevert ; 

dat dit wetsartikel toch strekt ter _verzeke
ring van de deugdelijkheid van het onderzoek 

_door in dat artikel aangeduide perso~en of 
colleges bij de uitvoering der Invaliditeitswet 
zoondodig in te stellen, en m1tsdien geacht 
moet worden uitsluitend te betreffen opgaven 
en inlichtingen omtrent zaken of' feiten, waar
omtrent door die personen of colleges opgaven 
en inlichtingen zijn ge1Jraaqd ; 

dat zulks ook hieruit zou mogen worden 
afgeleid, dat· in genoemd wetsartikel op een 
lijn '.' worden ge~teld onvolledige en onware 
opg!i:ven of inlichtingen, terwijl van onvolledige 
opga\ven of inlichtingen slechts sprake kan 
zijn ',

1 
waar opgaven of inlichtingen omtrent 

zakeµ of feiten zijn gevraagd geworden ; . , 
dat waar nu de subsidiaire aanklacht niet 

inho~dt, dat ten aanzien van de daarbij bedoeide 
daadzaak aan beklaagde eenige opgave door de 
bedoelde Commissie is gevraagd geworden, 
het t~n laste van d. V. als bewezen verklaarde 
feit niet valt in de strafbepaling van art. 395 
voornoemd, zoodat deze, waar het ook niet 
oplevert overtreding van eenige andere straf
\>epaling, van alle rechtsvervolging behoort te 
worden ontslagen ; 

O.;' dat te1' ondersteuning van het cassatie
middel is aangevoerd, ~lat de beteekenis van 
het i~ art. 395 dcr Invaliditeitswet gebezigde 
woor~ ,,opgave" geheel algemeen i;, en dit 
woord clan ook gebezigd pleegt te worden 
wanneer men mededeelingen op het oog heeft, 
die d9or hen, die ze geven uit .eigen aandrift 
en te l;mnnen eigen behoeve worden verstrekt, -
b.v. in het in art. 986 B. W. bedoelde geval; 

dat: nu voorzeker het voorschrift st~ekt om 
de deugdelijklleid van bet onderzoek te waar
borgen, doch dat zeer Etellig ook door het uit 
eigen ,beweging doen van- opw3:1·e opgaven aan· 
de m~t het onderzoek belaste Commissie, het 
resultaat waartoe dezc komen zal in de waag
schaal wordt gesteld, omdat zulk eene onware, 
opgave kan.leiden tot het niet vragen van in
lichth:i,gen omtrent het onderwerp der opgaven 
wanneer claarin vertrouwen wordt gestelcl ; 

dat daarenboven het niet aannmnelijk is, 
·c1at a~t. 395 niet hot oog zou gehad•hebben op 
onware opgaven uit eigen beweging door 
belanghebbenden of derclen verstrekt, omdat· 
cle In,;aliditeitswet dit eigen initiatief, althans 
van de zijde van belanghcbbenden -meer clan 
eens opderstelt ; . 

0. liieromtrent : 
dat · art. 395 der Invalicliteitswet strafbaar 

stelt elke opzettelijk onvolledige of onware 
opgav~ of inlichting ten aanzien van zaken 
of feit{/n de naleving, de uitvoering of de al of 
niet toepasselijkheid dier wet of van een 
krachtens die wet genomen besluit betreffende, 
mondeling of schriftelijk gedaan of verstrekt aan 
ambtenaren, beambten, commissien of leclen 
van co,pimissien, belast met de uitvoerirw. of 
met het toezicht op de naieving der wet ; 

dat nu taalkundig onder het doen eencr 
opgave!

1
niet bloot is te verstaan ·het geven van 
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een antwoord op een gestelde vraag, maar,,qqk 
het spontaan, uit eigen beweging doen eener 
mededeeling; ,; 

dat hieruit volgt,_ dat de beperkte opvatting 
van het Gerechtshof alleen dan juist kan zijn, 
wanneer of uit de geschiedenis of uit het 
stelsel der wet duidelijk volgt, dat de wetgever 
deze enge interpretatie heeft gewild ; 

dat noch het een noch het antler het geval is ; 
dat uit het bovenstaande volgt, dat de door 

het Gerechtshof aan art. 395 der Invaliditeits
wet g!)geven uitlegging .niet juist is, en de be
klaagde ter zake van het hem ten laste gelegde 
en. bewezen verklaarde feit had moete11 worden 
veroordeeld ; 

Gezien art. 98 R. 0. ; 
. . Vernietigt,_ het arrest van het Ge~echtshof 

te Amsterdam van 30 Juni 1915 in deze zaak 
ge_wezen, doch alleen, voor zooverre het bewi,zen 
verklaarde niet strafbaar is verklaard en de 
beldaagde van alle iechtsvervolging is ont-
slagen; · · 

Verstaat dat het ten laste van J. d. V. be
we'?'en verklaarde feit oplevert : ,,het schriftelijk 
doek van ~ene opzettelijk onware opgave ten 
aanzien van ~en feit, de al of niet toepasselijk
heid der- Invaliditeitswet betreffende, aan eene 
comniissie belast met de uitvoering dier wet" ; 

Bepaalt dat dit arrest geen nadeel zal toe
brengen aan de c:loor partijcn v~rkregen rechten. 

. (Ned. Jnr.) 

22 Decernber 1915. BESLUIT, betreffende in de 
kolonie Surina1ne aanwezige openbare 
en notarieele oude archieven. S. 518. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien en, van Onzen Minister van Staat, 
Minister yan· Binnenlandsche Za)rnn, dd. 12 No
vember 1915, Afdeeling B, n°. 19 en 30 October 
1915, n°. 2568, Afdeeling Kunsten en vVeten
schappen; 

Gelet op_ het Koninkl~jk besluit van 13 Ja
nuari 1854 (Go,wernementsblad no. 3); 

Den Raad vin · State gehoord (advies van 
7 December 1915, n°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien a. i., en van Onzen Minister van 
Staat; Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 13 December 1915, Afdeeling B, n°._ 44, 
en· van 17 December 1915, n°. 2951, Afdeeling' 
Kunsten en Wetenschappen; · 

Hebben goedgevonden· en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De Gouverneur van Suriname wordt 
gemachtigd om van Bestuurswege beheerd 

wordende archieven in de kolonie, dagteekenende 
van v66r 27 Febniari_l816, naar Nederland te 
doen overbrengen. · ter verdere bewaring in• het 
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. 

Na de opneming van deze bescheiden in het 
Algemeen Rijksarchief zijn daarop van toepas
sing de regelen omtrent het gebruik en de .toes 
gankelijkheid van 's Rijks. archieven, dag
teekenende van v66r December 1813 .. 

2. Na artikel 59 van het bij Koninklijk 
besluit van 4 September 1868, n°. 17 (Gouverne
mentsblad n°. 14), vastgestelde Reglement op, 
het Notarisambt in de kolonie Suriname wordt 
als laatste artikel van het Vijfde J:Ioofdstuk_ 
opgenomen het navolgende artikel 59a: 

,,De Gouverneur wordt gemachtigd om van 
de in het vorige· artikel- bedoelde bewaarplaats . 
aanwezige minuten, registers en repertoria het 
gedeelte dagteekenende van v66r 27 Februari 
1816 naar Nederland te doen overbrengen ter-· 
verdere bewaring in het Algemeen Rijksarchief 
te 's-Gravenhage. 

,,Na de opneming van deze bescheiden in. 
het Algemeen Rijksarchief zijn daarop van toe-
passing de regelen omtrent het gebruik en de
toegankelijkheid van naar die instelling o_ver
gebrachte Nederlandsche notarieele archieven, 
dagteekenende van v66r de invoering : der 
Fransche wetgeving". 

3. Dit besluit treedt in werking op· den dag· 
van zijne afkondiging in de kolonie . 

Onze :Ministers van Kolonien en van Binnen
landsche Zaken .zijn, ieder voor zooveel hem. 
aangaat, belast. met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst ·en aan 
den Raad van .. State in afschrift medegedeelcl 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 22sten December 1915,
WILHELMINA. 

De JI-Jin. van Kolonien a. i., J. J. RMIBONNET. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen-
landsche Zaken, CORT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 7 Jan. 1916.) 

22 December 1915. BESLUIT, betreffehde in de 
kolonie Gurarao aanwezige openbare en 
notarieele oude archieven. S 519. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien en van Onze?- Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, dd. 12 No
vember 1915, afdeeling B, n°. 19, en 30 Octqber 
1915, n°. 21'>68, afcleeling Ku'n.sten en Weten
schappen; 

Gelet op hetKoninklijk besluit van 13 J anuarn 
1854 (Publicatieblad no. 5); 
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Den· Raad van State gehoord (advies van 2:.!December'l9I5. BKSLUIT, houdendebeslissing 
7 December 1915, n°. 42) ; :'dat abusieve invulling va~ dell' datum aan 

Gezien het nader rapport van Onzen :Minister !het hoofd, der candidaatsopgave aan de 
van Kolonien ·a.'i. eh van Onzeri :Minister van 1geldigheid der candidaatstelling niet te 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 1kort doet, wanneer uit het door den Bur-
13 December 1915, afdeeling B, - n°. 44, en van gemeester van de candidaatstelling opge-
17 December 1915, n°. 2951, afdeeling Kunsten inaakt proces,verbaal blijkt, dat de candi-
en Wetenschappen; · daatsopgave · op de~ juisten datum heeft 

r Hebbew goedgevonden en verstaan te be- plaats gehad. 
palen: ·wr.r WILHEtMINA, ENZ. 

Art. 1. De Gouverneur van Cura9ao wordt · Beschi!,;kende op het beroep, ingesteld door 
gemachtigd om van Bestuurswege beheerd den Raad· der gemeente Tegelen tegen het be-

. w~rdende archieven in de kolonie, dagtee- sluit' van· Gedeputeerde Staten van Limburg 
kenende van ·v66r 5 l\faart 1816, naar Neder- van '10 September 1915, L• ·6596/4 M. waarbij 
land te doen overbrengen ter verdere bewaring ·met vernietiging van het besluit van dien 
in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.. Raad van 27 Augustus 1915, is besloten 

Na de opneming van deze bcscheiden in het J. H. BEURSKENS en J. V.A.N LElPSIG als leden 
Algemeen Rijksarchief zijn daarop van toepas- van 'dien Raad toe te laten; 
sing de regelen omtrent het gebruik en de toe- Den Raad van State, Afdeeling voor de 
garikelijkheid van 's Rijks arcliieven, dagtee- Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
kenende van v66r Deceinber 1813. 30 Novemoer 1915, n°. 403 ; 

2. Na artikel 60 van het bij Koninklijk Op de voordracht van Onzen Minister van 
besluit van 4 September 1868, n°. 18 (Publicatie- Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
blad 11°. 16), vastgesteld Reglement. op het van ·15 December 1915, n•. 9584, 'Afd. B. B; 
Notarisambt in de kolonie Curagao wordt als Ovenvegende·: dat op 27 Augustus 1915 de 
laatste·artikel van het Vijfde Hopfdstuk opge- Raad der gemeente Tegel.en· heeft besloten · 
nomen het navolgend artike] 60a.: ,J. H. BEURSKENS en ,J. V.A.N LEIPSIO niet toe 

,,De Gouverneur wordt gemachtigd om van te Jaten als leden van den Raad, nit over
,,de in het vorige artikel bedoelde bewaar- weging dat · aan het. hoofd · der te hunnen 
,,plaats aanwezige minuten, registers · en name' ingelevetde candidaatsopgave als dag der 
,,repertoria het gedeelte dagteekenende van verkiezing abusievelijk Woensdag 30 ,Juni in 
,;i·66r 5 ;\faart 1816 naar Nederland te doen i plaat~ van Dinsdag 29 Juni 1915 was vermelcl 
,,overbrengen ter verdere bewaring in het I tenge~olge waarvan naai:. 's Raads meening · 
,,Algemeen Rijksar~hief te 's-Gravenhage. · de candidaatstelling dier personen niet op een 
. ,,Na de opneming van deze bescheiden in het wettige wijze zou hebben plaats gehad ; 

,,Algemeen Rijksarchief zijn daarop van toe- dat.Gedeputeerde Staten bij voormeldbesluit 
,,passing de regelcn omtrent het gebruik en de· het raadsbesluit hebben vernietigd en besloten 
,,toegankelijkheid van naar die instelling over- ,J. H'. BEURSKE_NS en J. V.AN LEIPSIO als 
,,gebrachte Nederlandsche notarieele archieven, leden'.' van den Raad van Tegelen toe te laten ; 
,,dagteekenende van v6or de invoering der , dat' zij daarbij hebben over,wogen dat waar 
,,Fransche wetgeving." : uit het door den Burgemeester van Tegelen 

3. Dit besluit treedt in werking op den dag ; van 1e candidaatstelling opgemaakt proces-
van zijne afkondiging in de kolonie. : verbaal blijkt, dat de candidaatsopgave ten name 

Onze :\Iinisters van Ko!onien en van Binnen- : van J. H.· BEURSKENS en J. V.A.N ·LEIPSIG is 
lanclsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem i ingeleverd op den 29sten Juni 1~15, zijnde de 
aangaat, belast met de uitvoering van dit : dag der verkiezing, nit het feit zelf der in
besluit, clat in het St,aatsblad geplaatst en aan : levering op dezen dag voldoende blijkt dat de 
den Raad van State in afschrift inedegedeeld 

I 
candidaatsopgave voor die verkiezing bestemcl 

zal worden. ' was ; :cl.at, dit zoo zijnde, de abusiev.e invulling 
's-Gravenhage, den 22sten December 1915. j van den datum aan het hoofd cler candidaats-

WILHELMINA. opgave naar het oordeel van Gedeputeerde 
De .JI in. i-an Kolonien a. i., . J. J. RA~rnONNET. Staten aan de geldigheid dier canclidaatstelling 

De 1vfinister van Staal, niet t'e kort doet; dat de Raad ·•mitsdien ten 
.iJiinister van Binnenlandsche Zaken/ onrechte besloten heeft ,J. H. BEURSKENS en 

CORT v. n: LINDEN_. J. v A:il- LEIPSIG niet als raadsledeu toe t'e Jaten; 
(Uitgeg. 7 Jan. 1916.) dat 1van het besluit van Gedeputeerde Staten 
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cl,e Raad van Tegelen bij Ons in -beroep is ge
k;omen, met verzoek zijn besluit tot,niet-toe
lating van J. H. BEURSKENS en J:vAN LEIPSIG 
te _handbaven ; 

Overwegende : dat de gronden die Gedepu
t(lerde Staten tot bun bestreden besluit geleid 
hebbenjuist zijn en deze tot de Onze makende; 

Gez.ien de Gemeentewet en de Kieswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister-van Binnenlandsche Zaken is· 

l:>elast enz. (W. v. n. B. A.) 

22 December 1916. BEBLUIT, houdende beslis
sing dat: . 

in een raadsbesluit tot het aangaan eerier 
overeenkomst met een andere gemeente 
tot het betrekken van electriciteit niet kan 
worden gezien een aanbesteding in den 
zin van art. 142 Gemeentewet, waarop 
volgens art. 194 litt. j-dier wet goedkeu
·ring aan Gedep. Staten vereischt wordt; 

de mogelijkbeid eener voor de gemeente 
nadeelige rechterlijke uitspraak als gevolg 
van een door den Raad genomen besluit, 
ten.zij de onrechtmatigheid van dit besluit 
boven allen twijf~l verheven is, geen .:01-
doende grond oplevert tot onthouding van 
goedkeuring aan zulk een besluit. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
. Bescbikkende · op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Maassluis tegen het 
besluit · van Gedeputeerde. ·staten van Zuid
holland van 15/18 Juni. 1914, G. S. n°. 60/1, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van dien Raad van 20 Maart 1914, strek
kende. tot het aangaan van eene overeenkomst 
met de geme.ent'e Delft tot het betrekken van 
~lectrici tei t van bet electricb bedrijf dier 
gemeente, alsmede aan de raadsbesluiten van 
1 April 1915, tot onderhandsche aanbesteding 
van de levering en aanleg van,het onderstation, 
kabeinet en ~uilen_ voor het electrisch bedrijf 
en tot het aangaan van eene geldleening voor 
bedoeld bedrijf ; 

Den· Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
-3 November 1915, no. 809 ; 

Op de v~ordracht van Onzen Minister. vari 
Staat,, Minister van Binnenlandscbe Zaken van 
18 Dece~ber 1916, n°. 8561, Afd. B .. B .. ; 

Overwege~de, d~t de Raad der ge~eente 
Maassliiis b.ij besluit van .20 Maart 1914, over
wegende ·de . ~enschelijkheid om te · kunnen 
beschikken ove; electriciteit voor de gemeente, 

. -besloten · beeft met de gemeente Delft eene 

1915. 

1915 

aan ·· het r:iadsbeslriit gehecht'e. overeenkom'st· 
aan te gaan tot het betrekken van electricit'eit 
van haar· gemeentelijk electriilch bedrijf.: 

dat de 'G-enieenteraad vervolgens bij besluiten 
van _1 April ).ll15 heeft besloten : 

a. aan de Hengelosche Electrische en Me
chanische Apparatenfabriek ,,Heemaf" de 
levering en aanleg van het onderstation, kabe!'
net en zuilen:, overeenkomstig· de daarvoor 
vastgestelde eischen en in verband met hare 
iilschrijving voorwaardelijk onderhands toe te 
wijzen; . 

b. voor het in te stellen gemeentelijk elec
trisch bedrijf eene geldleening aan te gaan van· 
f 72000 tegen eene rente van ten hoogste 
5½ pCt. onder de in het besluit vermelde 
bepalingen ; 

dat, nadat de N. V. Maassluische Gasfabriek 
Gedeputeerde Staten had• verzocht _aan de 
raadsbesluiten hunne goedkeuring te onthouden 
op grond dat door die besluiten geschonden 
zouden worden· rechten aan de adresseerende 
vennootschap als concessionarisse der gasver
lich ting in de gemeente ·Maassluis verleend, 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 15/18 Juni 
1915, G. S. n•. 60/1, aan de drie bovengenoemde 
raadsbesluiten de goedkeuring hebben ont
houden; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben: 
overwogen dat de beslissing over het verschil
punt tnsschen de gemeente Maassluis en 
adressante niet tot de bevoegdheid van Gede
puteerde Staten behoort, doch tot die van den 
rechter, c. q. van arbiters ; dat anderzijds 
ech ter, gelijk mede ui t .enkele der door het 
gemeentebestuur overgelegde adviezen blijkt, 
het geenszins uitgesloten is, dat, wanneer 
adressante hare bezwaren -in rechte geldende 
maakt, de rechter ten nadeele der gemeente 
uitspraak zal doen ; dat dergelijke uitspraak, 
indien zij valt nadat reeds geheel· of gedeel
telijk uitvoering is gegeven aan meerbedoelde 
raads bes! ui ten, de gemeen te tot belangrijke 
geldelijke offers zou noodzaken, zoodat het 
mitsdien door het belang der financieel weinig 
krachtige gemeente Maassluis geboden wordt 
om, alvorens tot nitvoering van de bewuste be
sluiten over te gaan, alsnog te trachten over
eenkomstig art. 620 en volgende van het 
Wetboek-van Burgerlijke :Regtsvordering, eene 
beslis~ing van scheids~annen te 'verkrijgen ; 
clat, hoewel adressante zich uitdrukkelijk bereid 
heeft verklaard om tot het verkrijgen van eene 
arbitrale. uitspraak mede te werken, de Raad 
van Maassluis ii;i zijne vergadering van 8 Juni 
1915 besloten . heeft de onderwerpelijke aan-

42 
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gelegenheid niet aan zoodar:ige uitspraak te 
onderwerpen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad der gemeente Maassluis bij · Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het besluit 
tot het aangaan van eene overeenkomst met 
de gemeente .. Delft tot het betrekken van 
electriciteit· van het electrisch bedrijf dier ge
meente naar 's Raads inzien niet valt onder 
art. 194/ der Gemeentewet, omdat van aan
besteding geen sprake kan zijn ; dat nitsluitend 
op verzoek van en uit hoogachting voor Ge
deputeerde Staten het besluit aan dat College 
is verzonden, edoch met het gevolg, dat de 
goedkeuring er aan werd onthouden ; dat de 
inschrijvingen tot den aanleg en de levering 
van bet kabelnet enz. voldeden aan de eischen 
en een en antler zoo was, dat op advies van 
Prof. VAN SW.A..A.Y uit Delft daarop alleszins 
kan worden ingegaan, zoowel wat de prijs als 
wat den leverancier betreft, zoodat daarin geen 
reden wordt aangetroffen waarom de goed
keuring aan het besluit dient te worden ont
houden; dat. het geldleeningsbesluit mede _op 
goede gronden overeenkomstig het benoodigd 
bedrag en naar de eischen die aan eene goede 
geldleening mogen worden gesteld, steunt, 
zoodat mede daarin geen redenen te vinden 
zijn, waarom Gedeputecrde Staten daaraan 
hunne goedkeuring onthouden ; dat Gedepu
teerde Staten ech ter op verzoek van de gas
concessionarisse hunne goedkeuring onthielden, 
omdat deze meent, dat hare rechten zouden 
worden geschonden; dat er echter van schen
den van rechten der gasconcessionarisse geen 
sprake is, omdat de gemeente geen gasbedrijf 
maar een electrisch bedrijf wil in het !even 
roepen, wat naar 's Raads meening niet met 
de concessievoorwaarden in strijd is ; 

dat hoewel Gedeputeerde Staten zeggen, dat 
dat het niet tot hun bevoegdheid behoort, 
over dit bestreden punt te beslissen, zij toch, 
door hunne goedkeuring aan de besluiten van 
den Raad te onthouden, beletten dat in het 
algemeen belang en dat van de gemeente de 
zoo noodige electriciteit voor kracht en licht 
wordt geleverd, terwijl toch uit het gascon
tract en zijn wordingsgeschiedens te zien is, 
dat de bestaande gasconcessie slechts het 
uitslilitend recht van ·gasexploitatie in dit con
tJact heeft ·willen vastleggen ; 

dat het wel waar is, dat, bij het· optreden in 
het algemeen belang de mogelijkheid nooit 
uitgesloten is, dat er een procedure zou kun
nen worden gevoerd, maar da't de 0verheid 
zich daardoor niet van haar taak ontslagen 

mai rekenen ; dat in dit geval de rechter ten 
nadeele der gemeente uitspraak ZOU kunnen 
doen, doch dat naar het oordeel van vele 
bek~ame rechtsgeleerden de ge1;1eente in het 
gelijk zal worden gesteld ; dat het niet vast
staa'i dat de gasconcessionarisse zich in rechte 
zal '•doen gelden en er dus thans geen sprake 
is van een na- or, voordeelige uitspraak ; dat 
daai:om deze twijfelachtige mogelijkheid Gede
puteerde Staten niet had mogen leiden tot de 
ontliouding hunner goedkeuring aan de raads
besluiten en tot het daardoor forceerei: van 
arbitrage in deze aangelegenheid ; dat het''niet 
de vraag mag zijn of arbitrale uitspraak schade 
of winst voor de gemeente zal oj)leveren- daar
de Raad, ziende op vele gunstige rechtskundige 
inge'wonnen adviezen, een onbevooroordeelde 
reclitspraak door arbiters niet behoeft te 
vreezen, doch dat hij, waar er naar zijn oor
deel thans geen verschil bestaat, meent niet 
te moeten worden gedwongen tot arbitrage 
omdat de gasconcessionarisse ' dit wil ; dat, 
hoewel de goede zorg voordegemeentefinancien 
van de zijde van Gedeputeerde Staten zeer
waardeerende, niet uit het oog mag worden 
verloren, dat vele ingezetenen ten koste van 
hun'' beurs zeer duur gas moeten gebruiken 
voor hunne motoren (10 cent per M3) en het 
niet· minder in het belang der gemeente zelve
wenschelijk is, dat. zij ten spoedigste kome· 
tot ·de exploitatie van het electrisch bedrijf, 
waardoor tegelijk haar financieele toestand zal· 
worden verbeterd ; dat, waar het hier niet 
·geldt eene door de concessie voorgeschreven 
n~odzakelijke arbitrage als gevolg van . de 
niet-nakoming van de verplichtingen van de 
concessionarisse der gasfabriek, maar nit 
sluitend eene opvatting van laatstgenoemde 
als zou zij in hare rechten worden verkort, de 
Raad mede tot geen arbitrage meent gedwon -
gen'te mogen worden en Ged~puteerde Staten 
z. i,; ten onrecht~ hunne goedkeuring aan de 
raadsbesluiten hebben onthouden, daardoor
zich stellende aan de zijde van de gasconces
sioI)arisse, die niets anders beoogt, dan het· 
moriopolie met buitensporig hoog tarief te 
kurinen behouden en uitsluitend haar eigen 
belangen op het oog heeft en wil bevorderd 
ziell; 

Overwegende dat de strekking van het raads
besluit van 20 Maart 1914 is om met de ge
meente Delft eene overeenkomst aan te gaan 
tot', het betrekken van electriciteit van het 
ele6trisch bedrijf dier gemeente ; 

dat zoodanige overeenkomst niet valt onder
eene der in artikel 194 der gemeentewet be-
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doelde besluiten, met name niet onder die in I 
f van dit artikel genoemd, zooals door Ge
deputeerde Staten wordt aangenomen, daar 
immers, in aanmerking genomen den aard en 
het object dezer overeenkomst, daarin niet 
kan worden gezien eene aanbesteding in den 
zin van artikel 142 juiwto art 194 f der Ge
meentewet; 

dat derhalve deze overeenkomst nog krach
tens de _Gemeentewet noch krachtens eenige 
andere wettelijke bepaling aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten is onderworpen ; 

Overwegende, ten aanzien van de beide 
raadsbesluiten van 1 April 19i6, welke we!, 
ingevolge de bepalingen · onder letter f en 
letter a van evengemeld artikel 194, aan de 
.goedkeuring van Gedeputeerde Staten zijn 
onderworpen, dat Gedeputeerde Staten bliJkens 
hun bestreden besluit daaraan de goedkeuring 
hebben onthouden, omdat zij het geenszins 
uitgesloten achten, dat, wanneer de gasconces
sionarisse hare bezwaren in rechte geldende 
maakt, de rechter ten nadeele der gemeente uit
spraak zal doen, gelijk mede in enkele der door 
het gemeentebestuur overgelegde rechtsgeleerde 
adviezen wordt aangenomen, -en Gedeputeerde 
Staten daarom verlangen, dat allereerst ·par
tijen eene beslissing van scheidsmannen zullen 
vragen; 

dat echter, daargelaten dat in andere over
gelegde rechtsgeleerde adviezen eene tegen
overgestelde meening wordt ontwikkeld en het 
zeer twijfelachtig is of het gemeentebestuur 
eene bes_lissing door scheidsmannen zou mogen 
aanvaarden, daargelaten ook, dat het door de _ 
maatschappij gedane voorstel niet eene arbi
trage omtrent_ de uitlegging der overeenkomst 
heeft betroffen, de mogelijkheid eener voor de· 
gemeente nadeelige rechterlijke uitspraak als 
gevolg van een door den Raad genomen besluit, 
tenzij de onrechtmatigheid van dit besluit 
boven twijfel is verheven, geen voldoenden 
grond oplevert tot onthouding van goekeuring 
aan zulk een besluit, daar deze mogelijkheid 
in den regel niet is uitgesloten; 
-Overwegende voor het overige, dat de beide 

.besluiten tot geene bezwaren aanleiding geven; 
dat we! is waar de duur der aan te gane 

leening ,uim is gesteld, maar dat dit in het 
onderhavige geval niet to~ onthouding van 
goedkeuring behoeft te leiden, teminder, daar 
mag worden aangenomen, dat het aflossings
tijdvak zoo mogelijk zal beperkt worden, .nu 
de jaarlijksche aflossing bepaald is op een 
minimum; 

Gezien de Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en -verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Zuidholland van 16/18 Juni 
1915, G. S. n°. 60/1, · 

1°. te verklaren, dat het besluit van den Raad 
der gemeente Maassluis van 20 Maart 1914, 
strekkende tot het aangaan van eene overeen
komst met de gemeente Delft tot het betrekken 
van electriciteit van het electrisch bedrijf dier 
gemeente, de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten niet behoeft; 

2°. alsnog goedkeuring te verleenen aan het 
besluit van den Raad der gemeente Maassluis 
van 1 April 1915 tot het onderliands aanbe
steden van de in dit besluit genoemde leverin
gen en werken en aan het besluit van dien 
Raad van denzelfden dag tot het aangaan van 
eene geldleening. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken · 
is belast, enz. (W. v. D. B. A,) 

24 Decernber 1916. BESLUI'I', houdende beslis
sing dat de orristandigheid, dat redenen 
aan het belang van den arme ontleend, bij 
een armbestuur hebben gewogen om zijn 
vertrek naar e(!ne andere gemeente te 
bevorderen, de -toepassing van art. 40 der 
Armenwet niet uitsluit, wanneer, toen tot 
dien maatregel werd overgegaan, moest 
worden aangenomen, dat de arme bij zijn 
komst in die gemeente zich zou bevinden 
in een toestand, die ondersteuning nood
zakelijk zou maken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil over de voldoening 
der kosten van ondersteuning van de armlastige 
W. DE VRIES. huisvrouw van PH. H. STELTE; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
schillen van -Bestuur, gehoord, advies van 
8 December 1915, .no. 416 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 20 December 1916, n°.14916, Afd. V. en A; 

Overwegende : dat het geschil is ontstaan 
tusschen de besturen der gemeenten van 
's-Gravenhage en Utrecht en Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland en Gedeputeerde 
Staten van Utrecht er niet in zijn geslaagd 
het geschil in der minne bij te leggen ; 

dat vVILHELMINA DE "VRIES, gehuwd met 
PH. H. STELTE, nadat haar echtgenoot._in 
hechtenis was genomen, in zwangeren toestand 
en onverzorgd geheel alleen te Utrecht is 
achtergebleven ; 

dat, daar zij in de straat waar zij woonde aan 
veel verleiding blootgesteld was, de Commissi 

42* 
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van onderstand uit de Stads-Aalmoezenierska
iner te Utrecht haar heeft aangeraden, naar 
haar vader te 's-Gravenhage te· gaan ; 
· dat haar vader, die op haar telegrapisch 
verzoek naar Utrecht is overgekomen om met 
zijne dochter over haar toestand te beraad
slagen, even'als zij zel ve met dezen raad ac
coord ging, doch niet om haar komst wilde 
·vragen, omdat hij geldelijk niet voor haar kon
zorgen en bij zijn bezoek te Utrecht niet wist, 
hoe zijn tweede vrouw over de vestiging te 
's-Gravenhage van zijne dochter dacht; 

dat de vrouw, na eenige weken te Utrecht 
ondersteund te zijn, naar 's-Gravenhage is 
vertrokken ; 

dat door de Stads-Aalmoezenierskamer te 
Utrecht voor haar de reiskosten en de trans
portkosteri van het meubilair werden betaald; 

dat zij zich op 18 Augustus 1915 te 's-Gra
venhage bij het Burgerlijk Armbestuur om 
onderstand aanmeldde onder mededeeliug dat 
zij niet te 's-Gravenhage zoude zijn gekomen 
indien men haar niet bij de Aalmoezeniers
kamer te Utrecht daartoe bepaaldelijk den 
raad had gegeven ; 

Overwegende, dat WILHELMINA DE VRIES, 
huisvrouw van PR. H. STELTE zich in de ge
meente Utrecht bevond toen baar toestand 
ondersteuning noodzakelijk maakte, terwijl 
vaststaat dat tot hare komst te 's-Gravenhage 
eenige invloed van de Stads-Aalmoezenierska
mer te Utrecht heeft medegewerkt ; 

dat, al mogen redenen aan het belang dezer 
vrouw ontleend bij de Stads-Aalmoezenierska
mer te Utrecht hebben gewogen om haar 
vertrek naar 's-Gravenhage te bevorderen, niet
temin, toen tot dezen maatregel werd overge
gaan, moest worden aangenomen dat zij bij 
haar komst in laatstgenoemde gemeente zich 
zou bevinden in een toestand, die ondersteu
ning noodzakelijk zou maken ; 

dat er onder deze omstandigheden termen 
·zijn om de ondersteuningskosten van deze 
armlastige gedurende ten hoogste een jaar te 
brengen ten laste van de Stads-Aalmoezeniers
kamer te Utrecht ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat de kosten van ondersteuning 
van W. DE VRIES, huis'vrouw van· PR. -H. 
STELTE, gedurende een termijn die een jaa,r, 
ingaande op 18 Augustus 1915, niet zal te 
boven gaan, komen ten laste van de Stads
Aalmoezenierskam_er te Utrecht. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. D. B. A.) 

24 .December 1915. BrosLUIT, houdende beslissing 
'dat niet-inachtneming der alphabetische
'1exicographische volgorde van de namen 
: der candidat(!n op het stembiljet zoodanig 
·:stembiljet van onwaarde maakt en de 
.:daarop gegronde stemming ongeldig. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
B,eschikkende. op bet beroep, ingesteld door 

B. H. BECKERS, J. H. BoVENS en H. L. MA.ER· 
TENS, allen te He~r. tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 17 Sep
tember 1915, 1• Afd. L•. 6892bis, 4 B, waarbij, 
met1.handhaving van het besluit van den.Raad 
der ,, gemeente Heer van 27 Augustus 1915, 
streli:kende tot niet-toelating van B, H. BEC· 
KERs, J. H. BovENS, W. L. LEYSEN en- H. L. 
MAERTENS alle leden van dien Raad, het daar
tege·h ingesteld beroep is ongegrond verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 D!')cember 1915. n°. 404: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, van 
20 December 1915, Afd. ·B. B. n°. 9784; 

Over~egende: dat de Raad der gemeente 
Heer op 27 Augustus 1915 besloten heeft B. H. 
Bec~ers, J. H. Bovens, W. L. Leysen en H. L. 
Maertens niet als leden van dien Raad toe te 
laten uit overweging o. m. dat op de oproe
pingskaarten, bedoeld in art. 55 der Kieswet, 
zoomede op de bij de stemming· en berstem
ming gebruikte stembiljetten, bedoeld in art. 72 
dier wet, de namen der candid11ten niet alle 
in de door de wet hedoelde alphabetische volg
orde zijn geplaatst; 

dat tegen dit besluit B. H. Beckers, J. H. 
Bovens en H. L. Maertens bij Gedeputeerde 
Staten van Limburg een bezwaarschrift heb
ben ingediend ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hup. besluit van 
17 September 1915, 1• Afd. L•. 6892bie/4 ·B, 
voormeld Raadsbesluit hebben gehandhaafd en 
de ·daartegen ingestelde beroepen hebben onge
grond verklaard ; 

dat zij daarbij hebben overwogen dat uit de 
ter inzage overgelegde stembiljetten, bij de 
stemming. op 13 Juli 1915 gebezigd, gebleken. 
is, dat de namen der candidaten op die biljetter. 
in de bieronderstaande volgorde voorkomen; 

1:: Beckers A. P. H. 
2. Beckers B. H. 
3;· Beckers H. ,J. B. 
4.' Bovens C. L. H. 
5." Bovens ,J. H. 
6. Bovens .J. P. H. 

'7." Bosch (van den) M. H. 
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8. Gulikers 'H. L. 
9. Hendema S. 

10. Leysen W. L. 
11. Maertens H. L. 
12. Olislagers J. P. H. 
dat, waar bij artikel 72 der _Kieswet bepaald 

is, dat de namen der candidaten in alphabe
tische volgorde op het stembiljet moeten ge
drukt worden, het kennelijk in de bedoeling 

· van den wetgever heeft gelegen dat deze volg
orde zij eene alphabetische-lexicographische; 
dat, zooals uit bovenstaande

1 
vermelding der 

candidaten blijkt, deze volgorde bij de samen
stelling van het stembiljet in zijn geheel niet 
in acht genomen is, nademaal de naam van 
den candidaat Bosch (van den) M. H. in plaats 
van onder n°. 7 onder n°. 4 d!Jr lexicographische _ 
volgorde had moeten voorkomen ; dat mitsdien 
bij de stemming is gebruik gemaakt van ,mdere 
stembiljetten dan die, welke volgens de Kies
wet en de tot hare uitvoering gegeven voor
schriften hadden mogen gebruikt worden_ en 
die stembiljetten bijgevolg krachtens het be· 
paalde bij" art. 89 ibidem van onwaarde hadden 
moeten verklaard worden ; dat in verband hier
mede de bij de stemming en de herstemming 
gekozen verklaarde candidaten ten onrechte 
als zoodanig zijn geproclameerd en de Raad 
dan ook te rech t besloten heeft tot h unne 
niet-toelating ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
B. H. Beckers. J. H. Bovens en H. L. Maertens 
bij Ons in beroep zijn gekomen aanvoerende 
dat naar hunne meening aan ,,alphabetische" 
volgorde de beteekenis is toe tekennen, door 
het gewone spraakgebruik daaraan gegeven, 
nl. z66 geplaatst, dat de beginletters de volg
orde van het alphabet hebben; dat immers 
overal, wiiar tal van wetten alphabetisch-lexi
cographische volgorde eischen, zulks uitdruk
kelijk vermeld wordt; dater, waar alle duidelijk
heid aanwezig is, geen reden is om var. de ge
wone beteekenis van ,,alphabetisch" af te wijken; 
dat dus de oproepingskaarten, stem biljetten 
enz. wel is waar niet ten voile alphabetisch• 
lexicographisch waren, doch alphabetisch vol
gens -de wet, waardoor nl. aan de bepaling van 
de Kieswet naar letter en geest ten voile is 
voldaan ; dat een en ander duidelijk bevestigd 
wordt door de missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan Gedeputeerde Staten 
van 24 Mei 1906, -waar uit de verklaring van 
art. 72 der Kieswet duidelijk blijkt, dat alleen 
de beginletters de alphabetische volgorde moe
ten hebben; 

Overwegende, dat de gronden waarop het 

bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt, juist ,zijn en deze tot de Onze makende·: 

Gezien de Kieswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 

met handhaving van -het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg het 
daartegen ingesteld beroep ongegrond te ver-
klaren. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. , (W. v. D. B .. A.) 

24 December 1915. ARREST van den Hoogen_ 
Raad. 

Art. 39 Onteigeningswet, dat de strek
king heeft om kunstmatige verhooging der 
toe te kennen schadevergoeding te voor
komen, heeft alleen betrekking op aan het 
te onteigenen goed zelf aan te brengen 
veranderingen_ en dus niet op een geval, 
waarin alleen wijziging wordt gebracht in 
de manier, · waarop de eigenaar zich het . 
_genot verzekert van de voordeelen, die de 
grond voor hem afwerpt. (I. c. is, na de 
ter-visie-legging, de eigenaar het goed, dat 
eerst was verhuurd, ;;elf gaan exploiteeren, 
geheel op dezelfde wijze als de huurder 
het had gedaan.) 

-(Onteigeningswet art. 39.) 

V oorzitter : 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman .. 

Raden : Mrs. C. Krabbe, J. A. A. Bosch, A. 
Fentener van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

De Burgemeester der gemeente Rotterdam, 
als zoodanig namens die gemeente optredende, 
eischer tot cassatie van een vonnis der Arr.
Rechtbank te Rotterdam den 18 November 
1915 tusschen partijen gewezen, advocaat 
Jhr. Mr. W. M. de Brauw 

tegen: 
G. van Savoyen, warmoezier, wonende te 
Rotterdam, .verweerder in cassatie, gepleit 
Mr. J. M. J. F. Andreoli. 

Condusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon, 

Art. 39 der Onteigeningswet bepaalt dat 
bij de berekening van schadevergoeding wegens 
onteigening.niet in aanmerking genomen mogen 
worden nieuwe getimmerten of veranderingen, 
gemaakt na de bij artt. 7 en 12 voorgeschreven 
nederlegging van stukken. Het bevat eene 
uitzondering op den regel dat vergoed wordt de 
schade, berekend naar de waarde op het oogen
blik der onteigening, en men heeft er mede 
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willeri voorkomen speculatien op de toekcimstige 
onteigening, strekkende ten nadeele ·van de 
onteigenende partij. 

In c·asu was een gedeelte van het onteigende 
verhuurd bij eene overeenkomst die na de ge
noemde nederlegging eindigde, waarop de eige
naar dat gedeelte in eigen exploitatie heeft 
genomen op geheel dezelfde wijze als waarop het 
door den. huurder was geexploiteerd overeen
komstig de bestemming als tuinland. 

Bij de berekening van de schadeloosstelling 
zijn in het vonnis waarvan beroep in aanmer
king genomen de kosten van aanschaffing van 
nieuwe terreinen ten behoeve van de voortzet
ting van het bedrijf van de onteigende partij, 
en als element van bedrijfsschade is wegens 
plaatselijke omstandigheden, welke mede
brengen dat in de nabijheid geen andere tuin
grond te verkrijgen is, aangenomen de voor 
voortzetting van het bedrijf vereischte aankoop 
van terreineri van 3:nderen. aard en vervorming 
daarvan tot tuingrond. Deze berekening is 
ook to3gepast op het perceel d!i't vroeger ver
huurd was geweest, ten spijt van den eischer 
in cassatie, die hier to~passelijkheid van art. 39 
aanneemt, en nu als cassatiemiddel stelt : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 151 der Grondwet, artt. 37, 39, 40, 41 
en 42 der Wet van 28 Augustus 1851 (S. 125), 
door op gronden welke die beslissing niet recht
vaardigen en ook zelf met de aangehaalde 
artikelen in strijd zijn te beslissen dat aan den 
onteigende bedrijfsschade moet worden vergoed 
ook over het perceel Sectie IJ n°. 2078, en 
diensvolgens voor bedrijfsschade, kosten van 
verplaatsing en kosten van wede,belegging 
bedragen toe te kennen ook over dat perceel 
berekend, zulks hoewel vaststaat dat dit perceel 
tijdens de eerste ter-visie-legging der plannen 
(24 Februari tot 25 Maart 1912) door den ont
eigende verhuurd was aan zekeren Visser, die 
dit perceel als tuinland exploiteerde en dat dit 
huurcontract op 1 November 1914 is geeindigd 
en dat eerst daarna de onteigende het perceel 
ze]f is gaan exploiteeren als tuinland op dezel£de 
wijze als vroeger de huurder <lit deed" . .' 

De naar aanleiding van dit middel te beant
woorden vraag is nu, of onder verandering in 
art. 39 lmn begrepen worden wat ten aanzien 
van het betrokken terrein ten deze is gedaan. 

Het is buiten contest dat bij de schriftelijke 
en de mondelinge behaildeling in de Staten
Generaal nooit over· andere dari materieele 
veranderingen aan het · te onteigenen · goed is 
gesproken ; de eischer wil dit wel verkfaren 
hierdoor dat men de voorbeelden van toepasse-
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lijkll'eid van art. 39 uit den aard der zaak bij 
voo~keur ontleende aan de• meest in het oog 
spriitgende gevallen, zoodat daaruit niet mag 
wor4en afgeleid dat' gevallen van anderen aard 
niet: in aanmerking kunnen komen, maar mij 
konit het voor dat men aan die andere gevallen, 
waarin door verandering van toestand op het 
bedrag der schadeloosstelling invloed zou 
worden uitgeoefend, nooit heeft gedacht. 

E~ne bepaling als die van art. 39 kwam 
reed~ voor in art. 11 der Wet van 29 Mei 1841. 
(S. '19), dat qorspronkelijk alleen nciemde 
nieu'we getimmerten, welke door de eigenaren 
mochten zijn gemaakt. De vijfde afdeeling 
der Tweede Kamer maakte de opmerking, dat 
de uitdrukking te eng was, omdat de bepaling 
ook behoorde te gelden voor andere verande 
ringen als het vervormen van een stuk grond 
tot eene buitenplaats. Men maakte een beden
king :tegen de beperking tot eene bepaalde wijze 
van µiaterieele verandering, niet tegen de in de 
woorden gelegen uitsluiting van andere dan 
zooditnige veranderingen. (Handelingen 2• 
Kamer 1840-1841, bl. 377.) 

Bij de behandeling van de tegenwoordige wet 
werdl er nog op gewezen, dat verhuring van een 
perceel niet valt onder verandering, dat dus 
art. 39 niet op verhuring toepasselijk is, en dat 
daarom in den geest van dit artikel eene bepa
ling aan art. 42 (het tegenwoordige vierde lid) 
behoorde te worden toegevoegd, volgens welke 
eenei,verhuring, gedaan na de nederlegging van 
de st'ukken, niet ten laste van de onteigenende 
partij, die in het algemeen tot vergoeding ook 
aan ,,den huurder gehouden is, gebracht mag 
worden. 

EJne verandering met betrekk1ng tot de 
exploitatie, die niet het goed zelf aantast, werd 
dus niet onder de · veranderingen van art. 39 
begr~pen geacht. (Handelingen 2• Kamer 
1850-'51 Bijl. bl. 500.) 

Atmag er nu wellicht iets voor te zeggen zijn 
dat ~le wet had moeten voorzien in de gevolgen 
van ·eene gewijzigde exploitatie wanneer die 
invloed kan hebben op de schadeloosstelling, 
tochi'kan niet gezegd worden dat art. 39 zooals 
het naar woorden en geschiedenis moet worden 
opge:vat, door de aangevallen beslissing ge
schonden kan zijn. 

Ik concludeer daarom tot verwerping van het 
beroep met veroordeeling van den eischer q.q. 
in de kosten. 

De' Hooge Raad, enz. ; 

0.,' dat voorzoover thans nog van belang uit 
het bestreden vonnis blijkt, dat namens de 
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gemeente Rotterdam is gevorderd de onteige
ning ten name dier gemeente van de perceelen 
kadastraal bekend Rotterdam . Sectie IJ nos. 
2077, 2078 en 1148 toebehoorende aan van 
Savoyen, welke vordering is toegewezen met 
toekenning aan van Savoyen van eene schade
vergoeding van f 29.000.91 waaronder -zijn 
begrepen vergoedingen ter zake van : bedrijfs
schade f 8042.466, kosten van verplaatsing 
f 3.20 en kosten van wederbelegging f 832.32 ; 

dat ten aanzien der bedrijfsschade namens 
de gemeente Rotterdam is aangevoerd, dat zij 
niet mocht worden toegekend ter zake van he\ 
gemis van het perceel Sectie IJ n°. 2078, dat 
tijdens de eerste ter-visie-legging der plai:men 
(24 Februari-25 Maart 1912) door van Savoyen 
verhuurd was en waarop hij eerst na dien zijn 
tuindersbedi;ijf is gaan uitoefenen, ·zoodat 
art. 39 der Onteigeningswet het toekennen van 
bedrijfsschade ook ter zake van de onteigening 
van dit perceel, zou verbieden ; 

·dat de Rechtbank hiertegenover feitelijk 
heeft vastgesteld, dat inderdaad gezegd perceel 
tijdens de ter-visie-legging van de plannen nog 
in de hum; was, maar dat die huur op 1 Novem
ber 1914 door het verstrijken van den huurtijd 
afliep en daarna van Savoyen het perceel zelf 
is gaan gebruiken als tuinland op dezelfde wijze 
als vroeger de huurder dit deed ; 

dat naar aanleiding van deze feiten de Recht
bank heeft overwogen, dat als regel in geval 
van onteigening ten algemeenen nutte de 
schadevergoeding moet worden bepaald naar 
de waarde van het goed op het oogenblik van 
het vonnis·; 

dat nu wel de Onteigeningswet in haar 
art. 39 op dien regel eene uitzondering_ toelaat, 
maar die bepaling alleen betreft uiterlijke han
delingen, . door • den onteigende na bedoeld 
tijdstip aan en op het onteigende goed zelf 
verricht en waardoor de waarde van het goed 
is verhoogd, zoodat die uitzondering op dit 
geval niet toepasselijk zou zijn ; 

dat de Rc~htbank op grand van die overwe
gingen heeft beslist, dat in dit geval. de bedrijfs
schade moet worden berekend,voor het geheele 
c,;,mplex van het te onteigenen tuinland en het 
bedrag daarvan heeft bepaald op ge boyenaan
geduide- som ; : 
. dat vervolgens de Rechtbank, daarbij klaar
blijkelijk uitgaande van dezelfde redeneering 
de kosten van verplaatsing van het bedrijf 
van van Savoyen, alsmede de kosten van weder
belegging heeft . vastgesteld op de bovenaan
geduide bedragen, waaronder dan ook zijn 
begrepen die_ kosten voorzoover zij het gevolg 

zijn van de onteigening van, het perceel Sectie 
IJ. n° 2078; 

0, dat tegen deze beslissing als middel"-van 
cassatie is aange:voerd: (zie concl. proc.-gen.); 

Ten aanzien van dit middel : 
0., dat blijkens het vooroverwogene in deze 

zaak feitelijk vaststaat, dat de eenige verande
uing sedert de eerste ter-visie-legging van ·de 
plannen, waarvan ten aanzien van het perceel 
Sectie IJ n°. 2078 sprake kan zijn, is dat het 
na. het verstrijken van den huurtijd door van 
Savoyen zelf werd gebruikt ,geheel overeen
komstig de bestemming en geheel op dezelfde 
.wijze als de huurder het altijd gebruikt. had; 

dat het dus de vraag is of zoodanige verande
ring er eene is als bedoeld in art. 39 der Ont
eigeningswet ; 

0., dat de.tekst van art. 39 der Onteigenings
wet aantoont, dat deze bepaling alleen betrek
king heeft op aan het te onteigenen goed zelf 
aan te brengen veranderingen, eene opvatting 
die volledige bevestiging vindt in het voor
gevallene bij de beha:µdeling van dit artikel in 
de Staten-Generaal waaruit onmiskenbaar 
blijkt, dat de strekking van het voorschrift was 
te voorkomen, dat door het aanbrengen · van 
veranderingen op het te onteigenen goed zelf, 
de toe te kennen schadevergoeding kunst
matig zou worden verhoogd ; 

dat ·de werking dezer bepaling - die eene 
uitzondering in het leven roept op den regel, 
dat de schadevergoeding moet worden berekend 
naar de waarde van l:iet te onteigenen goed op 
het oogenblik der. ontzetting uit den eigendom 
- beperkt moet blijven tot het geval waarvoor 
zij werd gegeven en dus niet mag worden toe
gepast in deze zaak, waarin blijkens de feite
lijke beslissing van eenige verandering in het 
te onteigenen perceel zelf geen sprake'is, maar 
alleen wijziging kwam in de manier waarop de 
eigenaar zich het genot verzekerde van de 
voordeelen, die de grond voor hem afwierp-; 

0., dat mitsdien het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (Ned.· Jur.) 

27 December 1915. BESLUIT, houdende wijzi
ging van art. 14, B, punt 2, van het Land• 
storm-Besluit (Staatsblad 1913, no. 273). 
s. 520. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers ·van 

Oorlog en van Marine, van 20 December 1915, 
Afdeeling Dienstplicht, n°. 105 L., ·.en van 
23 December 1915, Bureau S, n°. 4; 

Habben goedgevonden ·en verstaan te be-
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palen, dat · art. 14, B, punt 2, van het Land
storm-Besluit wordt gelezen als volgt: 

, ,,De bestuurders, de beambten en de bedien
.den eener spoorwegonderneming, voor zoolang 
zij in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden bij die spoor
.wegonderneming werkzaam zijn, tenzij zij in 
hun werkkring zonder overwegend hezwaar 
voqr den dienst der onderneming kunnen 
warden vervangen." 

Onze Ministers van Oorlog Ein van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dtt besluit, dat in het 
Sta,atsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan Onzen 
Minister van Waterstaat. 

·•s-Gravenhage, den 27sten December 1915. 

· WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 10 Jan 19l6,) 

27 December 1915. BESLUIT, houdende : 
1 °. vestiging van locale Rijkstelefoon

netten te Beverwijk, de Bildt, Borne en 
W ormerveer en vaststelling van de regelen 
voor het gebruik van deze netten ; 

2°. wijziging van het Koninklijk besluit 
van den 2den December 1915 (Staatsblad 
n°. 486), houdende vaststelling van de 
regelen voor het gebruik van de voormalige 
telefoonnetten der Nederlandsche Bell
Telephoon lrfaatschappij. S. 521. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Gelet op de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Sta,atsblad n°. 7) ; 
Gelet op het Koninklijk besluit van den 

26sten Juni 1913 (Sta,atsblad n°. 316) ; 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is om te Beverwijk, de Bildt, Borne en W ormerveer 
locale Rijkstelefoonnetten te vestigen en om, 
in verband daarmede, het Koninklijk besluit 
van den 2den December 1915 (Staatsblad 
no, 486), houdende vaststelling van de regelen 
voor het gebruik van de voormalige telefoon
rietten der Nederlandsche Bell-Telephoon Maat
schappij, aan te vullen en te wijzigen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van· 
Waterstaat van 13 December 1915, n°. 13, Af
deeling Posterijen. en Telegrafie ; 

Den Raad van· State gehoord (advies van 
den 21 December .1915, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 24 December 1915, n°. 15, Afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

A:rt. 1. Met ingang van 1 Januari 1916 
worden locale Rijkstelefoonnetten gevestigd te 
Bev~rwijk, de Bildt, Borne en Wormerveer. 

2. Punt B van het Koninklijk besluit van 
den 2den December 1915 (Staatsblad n°. 486), 
hoU<;lende vaststelling van de regelen voor het 
gebruik ·van de voormalige telefoonnetten der 
Ned~rlandsche Bell-Telephoon Maatschappij, 
worq.t gewijzigd en aangevuld als volgt : 

De aanhef van punt B wordt gelezcn : 
Vqor de na 31 December 1915 in de hierna

volgende locale Rijkstelefoonnetten tot stand 
te brengen aansluitingen gelden de hieronder 
vermelde tarieven : 

Sub l van punt B wordt gelezen : 
Voor aansluiting van een perceel aan het 

locale Rijkstelefoonriet Beverwijk, de Bildt, 
Borne, Hengelo, Hoogezand, Hoorn, Maassluis, 
Roennond, Veendam, Velsen en . Vlaardingen, 
gelegen op niet werderen hemelsbreed gemeten 
afstand dan 1000 Meter ·van het bureel van 
dat net is verschuldigd per jaar / 50.-. 

Sub 2 van punt B wordt gelezen : 
Voor aansluiting van een perceel aan het 

locale• Rijkstelefoonnet te Almelo, Amersfoort, 
Baarn, Schiedam, W ormerveer en Zaandam 
gelegen op niet verderen hemelsbreed gemeten 
afstand dan 1500 Meter van het bureel van dat 
net is verschuldigd per jaar / 50.-. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Sta,ats
blad en gelijktijdig in de Sta,atscourant geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal warden. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Watersta,at, C. LELY. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1915.) 

28 Der,embel' 1915. ARREST· van den Hoogen 
Raad. 

Krachtens art. 35 der Wet van 23 Mei 
1899, S. 128, was de Militaire ·Commandant 
in::Zeeland bevoegd den uitvoer van levensc 
middelen uit die. provincie te' verbieden. 

Onder dit verbod van uitvoer valt het 
vervoer van levensmiddelen naar andere 
deelen des Rijks, immers ,,uitvoeren" be
teekent in het algemeen wegvoeren uit een 
bepaald omschreven gebied, welk ook en 
waarheen ook. 

Het verbod van den Militairen Comman
dant in Zeeland, om levensmiddelen uit 
di~ provincie uit te voeren moet warden 
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aangemerkt als een bevel, om zich ·van 
dien uitvoer te outhouden. Op overtreding 
van dat verbod is art. 49 van de Wet van 
23 Mei L899, S. 128, van toepassirig. 

(Oorlogswet van 23 Mei-1899, S. 128 
artt. 35 en 49.) 

Voorzitter: Mr. A. M; B. Hanlo. · 

Raden: Mrs. H. Hesse, H. M. A. Savelberg, 
Jhr. Rh, Feith en Dr. L. E. Visser. 

P. M. v, W., schipper, geboren en wonende 
te Goes, requirant van cassatie tegen een vonnis 

·van de Arr.-Rechtbank te Middelburg van 
17 September 1915, waarbij hij in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis van het 
Kantongerecht te Middelburg___dd. 12 Juni 1915 
als schuldig aan het ,,niet voldoen aan een 
·bevel van het militair gezag, krachtens de wet 
van 23 Mei 1899 (S. 128) gegeven", met toe
·passing van de artt. 35 en 49 dier wet, onder 
gezien verklaring behalve van die artikelen 
o, m. van art, 51 dier wet, onder vermelding 
in de overwegingen van het vorinis van de K. B. 
van 29 Augustus 1914 (S. 435), 8 September 
1914 (S. 448) en 11 Februari 1915 (S. 181) en 
onder opneming daarin van het voorschrift van 
den territorialen bevelhebb_er van Zeeland dd, 
26 Februari 1915, is veroordeeld tot zeven 
dagen hechtenis (advocaat Mr. P. Dieleman 
te Middelburg). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Als eerste cassatiemiddel is voorgedragen : 
,,Schending of verkeerde toepassipg van , art. 
221 Sv., omdat niet in het vonnis, waarvan 
cassatie, de verschillende wettelijke bepalingen, 
die toepassing vonden en den grondslag der 
veroordeeling vormen zijn aangehaald en eene 
onjuiste qualificatie is gesteld en in verband 
met <lit laatste wordt · ook gesteld schending 
van art. 211 Sv." 

Wat betreft het beweerd verzuim van aan
haling van wettelijke voorschriften, ging de 
steller van het middel nit van de onjuiste. op
vatting, dat die op eene bepaalde wijze of plaats 
in de rechterlijke nitspraak moeten worden aan
gewezen, wat echter in art. 221 Sv. niet als eisch 
wordt gesteld, noch daaruit volgt [vgl. H. R. 
19 Januari 1914 (W. 9612) (N. J. 1914 bl. 539, 
Red.)l. Zoo· worden, als niet in het vonnis 
aangehaald, opgenoemd de Kon. Besluiten, 
waar bij in verschillende deelen, ten slotte de 
geheele provincie Zeeland in staat van beleg 
is verklaard, niettegenstaande. die besluiten in de 

zesde overweging van het vonnis uitdrukkelijk 
zijn vermeld, als zoodanige verklaring 'in te 
houden. Het verder in deze procedure bedoeld 
uitvoerverbod van den territorialen bevelhebber 
in Zeeland is opgenomen in de vijf de overwe
ging en de artt. 35 en 49 van de Wet van 23 Mei 
1899 (S. 128) ·in de veertiende overweging als 
toepasselijk vermeld_ Aari het slot van het 
bestreden vonnis, waar de Rechtbank ·nog zegt, 
dat zij heeft gezien ,,de vooraangehaalde wets
bepalingen" benevens eenige andere, lees ik 
o, a. de artt. ,,17, 20, 51" der;zooeven gerioemde 
wet. Daar art. 17 in deze procedure in het ge
heel niet in aanmerking komt, is de eenig 
redelijke opvatting, dat tusachen 1 en 7 eeil 
koinma is weggevallen en is dus ook art. 7 
deugdelijk in het vonnis opgenomen. Geheel · 
daargelaten of de genoemde ,vetsvoorschrifteil 
krachtens art. 221 in het vonnis moesten worden 
aangehaaid, is dus de grief dat zij niet zijn aan
gehaaid;"feitelijk juist. 

Met eenig voorbehoud werd door den geachten 
pleiter bezwaar gemaakt tegen het gemis van 
aanhaling van art. 4 der bovenge·noemde wet. 
Ten onrechte echter, daar dit niet behoort tot 
de zoodanige artikelen, die het vonnis op grond 
van art. 221 Sv. zou moeten inhouden, evenmin 
als art. 47 aanhef en 1°. Sr., waarvoor kenlijk 
bij vergissing, art. 47 2°. als ,;gezieU:" is ge
noemd en op denzelfden grond ~tuit af de grief 
betreffende de niet-aanhaling van verschillende 
artikelen van het Wetb. van Strafv., sis 198, 
226, 253 en 257. · 

Voorzoover het middel is gebaseerd op ver
zuim van aanhaling van wettelijke voorschriften 
is het dus ten deele van den feitelijken grond
slag ontbloot en is het anderdeels juridisch 
ongegrond. 

Bij het middel wordt voorts de juistheid der 
qualificatie aangevochten.- Uit de toelichting 
blijkt, dat de strafbaarheid van het als bewezen 
aangenomen feit wordt bestredim, wat clan zou 
medebrengen, dat dit niet als een strafbaar feit 
zou zijn te qualificeeren derhalve ook niet op 
de wijze, zooals in dit geval is geschied. Als 
vormmiddel· kan deze grief niet iri aanmerking 
komen, zoodat ook dit onderdeel van h~t middel 
niet kan opgaan. 

Als tweede cassatiemiddel is voorgedragen : 
,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 35 en 49 der Wet van 23 Mei 1899 (S. 128)." 

Blijkens de toelichting bij pleidooi "is requi
rants raadsman van oordeel, dat onder,, uitvoer" 
alleen kan worden verstaan vervoer van goe
deren naar buiten de ·grenzen van het Rijk; 
zoodat de gestelde en bewezeii · ,,uitvoer" vari 
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uit Zeeland naar Rotterdam niet zou vallen 
onder een verbod van ,,uitvoer" door den 
territorialen bevelhebber uitgevaardigd. 

Voorts zou .die autoriteit in elk geval onbe
voegd zijn geweest een verbod van. ,,uitvoer" 
- in welken zin dan ook - uit te vaardigen, 
daar art. 35 waarop het verbod wordt gebaseerd, 
haar slechts vergunde, . het· wegvoeren van 
levensmiddelen en andere voorwerpen, van het 
in staat van beleg zijnd gebied, daadwerkelijk te 
beletten. 

Eindelijk zou een verbod om iets .te doen, 
.nooit kunnen vallen onder het begrip ,,bevel" 
en dus overtreding van een verbod om goederen 
uit te voeren, niet achterhaald kunnen worden 
door de strafbepaling van art. 49, gericht tegen 
het niet voldoen aan de daar bedoelde bevelen 
van het militair gezag. 

Gereedelijk mag worden toegegeven, dat men 
bij het bezigen van het woord ,,uitvoer" in 
gewone omstandigheden meestal in de eerste 
plaats zal denken, aan vervoer naar buiten 
's lands, doch ik vereenig mij geheel met het 
gevoelen der Rechtbank, dat de beteekenis veel 
mimer is en omvat elk wegvoeren uit een om
lijnd gebied. Zoo wordt het woord ,,uitvoer" 
in de beteekenis van wegvoeren uit eene, pro-· 
vincie naar eene andere provincie yan het ·Rijk, 
o. a. gebruikt in art. 136 der Grondwet. Dat 
nu het woord ,,uitvoer" door den territorialen 
.bevelhebber i~ zijn hier bedoeld verbod van 
uitvoer van boonen en erwten, is gebezigd in 
den zin• van wegvoeren van die levensmiddelen 
uit de provincie Zeeland, onverschillig met 
welke bestemming. is dunkt mij niet twijfel
achtig. 

Voor het in de tweede plaats namens requi
rant betoogde, meent pleiter steun te vinden 
in. de woordkeus van art. 35 der genoemde wet. 
Krachtens dat artikel is het militair gezag o. a. 
bevoegd aan niet militairen het verlaten :van 
het in staat van beleg verklaard gebied, te ver
bieden en te verhinderan, alsmede het wegvoeren 
van paarden, enz., lev.ensmiddelen en andere 
voorwerpen, van bedoeld grondgebied te 
bevelen, te bewerkstelligen of te. beletten. 

Is hier nu eene tegenstelling bedoeld in di9n 
zin, dat bedoelde autoriteit wel bevoegd zou 
zijn, een, door de strafbepaling van art. 49 
gesanctionneerd, verbod van vertrek van 
burgers en gebod tot het wegvoeren van levens
middelen, enz. uit te vaardigen en daarnevens 
ook feitelijk het beoogd resultaat te verzekeren, 
!loch dat zij . ten opzichte van het wegvoeren 
van levensruiddelen enz. alleen daadwerkelijk 
den uitvoer zou mogen. beletten, zoodat een 

,, 
uitg;v~ardigd uitvoerverbod gesteld dat 
·dit ~ag worden beschouwd als een· bevel -
strafrechtelijke sanctie zou missen ? Ik acht 
dit onaannemelijk. l)oor art. 35 is het militair 
gezag toch, zelf~ zonder voorafgaand verbod, 
in staat ·het vertrek van bepaalde personen te 
ver~nderen, of wegvoeren van levensmiddelen 
te be!Eitten, maar daarin ligt dunkt mij, in dit 
geva'l, oak reeds opgesloten, de bevoegdheid 
om Jen daartoe strekkend verbod uit te vaar
digen. 

Immers dat militair geza.g treedt hier niet op 
als de uitvoerder van anderer bevelen, niet 
maar als ,,sterke arm" door anderen in bewe
ging ': gebracht, doch het handelt krachtens 
art. •35 op eigen verantwoordelijkheid en als 
op eigen initiatie{ bevoegd tot het nemen van 
bedoelde feitelijke maatregelen en hier is dus 
de bevoegdheid tot feitelijk ingrijpen, het meer
dere,;: waarin het mindere, .het recht om te 
kennen te geven van wat men wil, dat zal war
den nagelaten, besloten is. 

Bij. mijne opvatting .had oak naast de be
voegdverklaring tot ~erhindering van vertrek 
van personen, die, tot het verbieden van zoo
danige verwijdering achterwege kunnen blijven. 
De uitdrukkelijke vermelding, van de bevoegd.
heid ,, tot het bevelen van wegvoeren van 
zakeri was daarentegen noodig, omdat anders 
het feitelijk medewerken van particulieren daar
aan, niet zou kunnen warden afgedwongen. 

Het onderhavig uitvoerverbod steunde alzoo 
m. i. .wel deugdelijk op art. 35 der genoemde 
wet en. er blijft nu nag slechts over de vraag, 
o'f zoodanig verbod kan warden aangemerkt 
als een bevel; wat requirant betwist. Ik acht 
het · met de Rechtbank niet -twijfelachtig, dat 
!Jen v.erbod niet anders is, clan een bevel om 
iets niet te doen en dat het handelen in strijd 
met het hier bedoeld verbod, mitsdien terecht 
is beschouwd, als het niet voldoen aan een 
bevel ,van het militair gezag, als in art. 49 
bedoeld. 

Oo~ het tweede middel acht ik alzoo onge
grond ··en ik concludeer tot ·verwerping van het 
beroep. 

De ·;s:ooge Raad, enz. ; 

Behoord . het verslag van den Raadsheer 
Visser"; 

Gelflt op de middelen van cassatie, namens 
den reguirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
(zie co.ncl. adv.-gen.); 

0., dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant, met qualificatie en strafoplegging 
als vo,orzegd, bewezen is verklaard : 
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dat hij op 6 Maart 1915 als inwoner van Goes, 
terwijl de provincie Zeeland in staat van beleg 
was verklaard, als schipper van de .. ,motor 
,,Wilhelmina" met die boot ·ongeveer 400 zakken 
met bruine. boonen, witte boonen en erwten 
van uit Middelburg door het Walchersche 
Kanaal limgs Veere, door de Zandkreek, 
Oosterschelde, Keeten, l\!Iastgat, Zijpe, Kram
mer, Volkerak, Hollandsche diep, Dordsche 
Kil en door de Noord heeft uitgevoerd naar 
Rotterdam, zulks, terwijl toen de uitvoer van 
bruine boonen, witte boonen en erwten uit de 
provincie Zeeland door den Territorialen Bevel
hebber van Zeeland verboden was ; 

0. betreffende het eerste cassatiemiddel : 
dat blijkens de toelichting niet in het vonnis 

zouden zijn aangehaald : 
- a. de Kon. Besluiten, waarbij de staat van 
beleg voor Zeeland is afgekondigd- en het voor
schrift van den territorialen bevelhebber 
betreffende het uitvoerverbod ; 

b. verschillende wetsartikelen, als de artt. 
1, 4 en 7 der Wet van 23 Mei 1899 (S. 1 ~8), 
art. 47 1°. Sr. en ·de artt. 198, 226, 253 en 
257 Sv.; 
- terwijl ten onreclite zouden zijn aangehaald 
art. 17 der genoemde wet van 1899 en art. 
47 2°. Sr.; 

0. hieromtrent : 
dat het vonnis de sub a. genoemde voor

schriften wel degelijk inhoudt, gelijk zulks aan 
het hoofd van dit arrest is aangegeven, zoodat 
het ·middel in zoover . feitelijken grondslag 
mist; 

dat voorts de sub b. bedoelde wetsartikelen 
noch op de wettelijke omschrijving van het 
bewezen verklaarde feit noch op de daartegen 
bedreigde straf betrekking hebben, derhalve 
niet in den zin van art. 221 Sv. zijn toegepast, 
zoodat het veroordeelende vonnis ze ook niet 
op straffe van nietigheid behoefde in te houden ; 

dat ten slotte overbodige aanhaling van 
wetsartikelen nietigheid niet medebrengt ; 

0., dat voorts in dit middel en zijn toelichting 
is aangevoerd de onjuistheid der gegeven 
qualificatie, nu niet zou zijn overtreden een 
bevel, doch een - en dat nog we! onbev.oegdelijk 
gegeven - verbod van het militair gezag ; 

0. hieromtrent: 
da.t,, nu de Rechtbank art. 49 der Wet van 

23 Mei 1899 (S. 128) op de bewezen verklaarde 
feiten toepasselijk heeft geacht, zij daaraan 
behoorde te geven, gelijk zij dan ook gedaan 
heeft, de qualificatie, welke op de in dat 
artikel omschreven overtreding terugsloeg,- ter
wijl de vraag, of zij terecht op die feiten dat 

artikel toepa5selijk heeft geoordeeld, bij het 
tweede cassatiemiddel ter sprake zal komen ; · 

da-t derhalve het eerste middel niet tot 
cassatie kan leiden ; 

0., dat bij de toelichting , van het tweede 
middel de volgende klachten zijn geformuleerd : 

1°. art. 35 der genoemde wet van 1899 geeft 
het militair gezag alleen de bevoegdheid het 
wegvoeren van levensmiddelen uit het in staat 
van beleg verklaarde gebied . daadwerkelijk 
te verhinderen, niet om· den uitvoer daarvan te 
verbieden; 

2°. al: ware dit 'anders, clan nog zou, daar 
uitvoer alleen betrekking heeft op vervoer 
over de rijksgrenzen, dus naar h6t buitenland, 
het bij dagvaarding bedoelde vervoer r,aar een 
plaats binnen het Koninkrijk nimmer door een 
verbod van uitvoer kunnen warden getroffen ; 

3°. ten slotte stelt art. 49 der Wet van 1899 
alleen strafbaar het niet voldoen aan de bevelen 
van het. militair gezag, niet het handelen in 
strijd met een verbod van dat gezag; 

0. ad lum: 
dat genoemd art. 35 _het militair gezag be

voegd verklaart het wegtrekken uit het in 
staat van beleg verklaarde gebied van voor de 
verdediging noodige niet-militairen te verbieden 
en te verhinderen en het wegvoeren van 
levensmiddelen en andere voorwerpen te beve
len, te bewerkstelligen, te beletten ; 
· dat dus <lit artikel - anders clan ten aanzien 

van het wegtrekken- van personen - aan dat 
gezag niet uitdrukkelijk de bevoegdheid geeft 
om ten aanzien van· een ongewenscht wegvoeren 
van levensmiddelen verbodsbepalingen · uit te 
vaardigen; 

·dat echter requirant ten onrechte hieraan 
de gevolgtrekking verbindt dat het militair 
gezag die, bevoegclheid. zou missen ; 

dat toch art. 35 niets bepaalt omtrent, de 
middelen, waardoor het militair gezag dat weg: 
voeren mag beletten, en het niet verbiedt 
daartoe· als middel, te bezigen het uitvaardigen 
van een daartoe strekkend verbod ; 

dat bovendien de bevoegdheid om handelin
gen, welke men ongewenscht acht, daadwerkelijk 
te verhindereff; · rioodzakelijkerwijs, als van 
minder verre strekking, in zich sluit de ·be
voegdheid om zijn wil, dat die handelingen niet 
zullen: worden verricht, te voren .kenbaar te 
maken, dit wil zeggen : die handelingen te ver
bieden; 

dat dus krachtens art. 35 de militaire com
mandant in Zeeland bevoegd was den uitvoer 
van. levensmiddelen uit die .provincie te ver- . 
_bieden; 

• 
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0. ad 2um: 
dat ,,uitvoeren" in het algemeen beteekent 

wegvoeren uit een bepaald omschreven gebied, 
welk ook en waarheen ook, en er ten deze geen 
reden bestaat om het bedoelde uitvoerverbod 
op te vatten in meer beperkte;n zin als alleen 
betrekking hebbende op uitvoer over de Rijks
grenzen; 

dat toch het onderwerpelijke, op art. 35 der 
meergenoemde Wet van 1899 steunende voor
schrift klaarblijkelijk dient om de aanwezigheid 
van een voldoende hoeveelheid der bedoelde 
levensmiddelen in de in staat van j)eleg ver
klaarde provincie te verzekere~ en die aan
wezigheid evenzeer kan warden in gevaar 
gebracht door vervoer naar andere deelen des 
Rijks als door vervoer naar het buitenland ; 

0. ad 3um: 
dat bevel in zijn meest uitgebreiden zin een 

tweeleq,ige beteekenis heeft, namelijk omvat 
een opdracht zoowel om zekere handelingen te 
verrichten als om die na te laten, zoodat het 
verbod om die levensmiddelen uit Zeeland uit 
te voeren, tevens was een bevel om zich van 
dien uitvoer te onthouden ; · 

dat in art. 49 der genoemde Wet van 1899 
,,bevel" ongetwijfeld die ruime beteekenis heeft 
omdat anders meerdere door het militaire 
gezag noodig geachte en binnen den kring 
zijner bevoegdheid uitgevaardigde voorschrif
ten, onder andere het merrendeel der in 
art. 35 bedoelde, straffeloos zouden kunntn 
warden overtreden, wat niet aannemelijk is ; 

da:t derhalve op overtreding van het bedoelde 
verbod van uitvoer terecht art. 49 voornoemd 
is toegepast ; 

dat dus . ook het tweede cassatiemiddel 
ongegrond is ; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

29 December 1915. BESLUIT, houdende intrek
king van de tijdelijke ophefling van het 
verbod van uitvoer van mijnhout. S. 522. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 28 · December 1915, 
Kabinet, Litt. L 172 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In te trekken de tijdelijke ophefling van het 

verbod van uitvoer van mijnhout, toegestaan 
bij Ons Besluit van 22 October 1914 (Staatsblad 
n°. 502). 

Onze Ministers van Oor!og, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 

ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvpering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-,Gravenhage, den 29sten December 1915, 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. 
De Minister van Fina1_1,cien, TREUB. 

De J/1in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA, 

(Uitgeg. 29 Dec. 1915.) 

29 December 1915. MISSIVE van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken aan ·de Oom
fuissarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende buitenlandsche paspoorten. 

Door de Duitsche overheid is bepaald, dat 
het visum op paspoorten door de Duitsche 
consulaten alleen nog bij persoonlijk ver
schij~en der aanvragers wordt verstrekt. Bij 
de aanvrage hebben belanghebbenden nog twee 
exemplaren van de op het. paspoort geplakte 
photographie mede te brengen. 

Of het viseeren van een pas kan plaats vin
den, kan niet vooruit warden bepaald ; de 
beslissing over deze vraag moet door een 
onder:Zoek van ie'der speciaal geval voorafge
gaan ;warden. Over het algemeen zal een visum 
alleen worden verstrekt bij onafwijsbare nood
zakelijkheid van de reis. 

Het: bo.venstaande geldt eveneens voor hier 
te lande dienende militairen, die in Duitsch
land wbnen en zich met verlof daarheen 
wenschen te begeven. (W. v. D, B. A.) 

30 December 1915. BESLUIT, tot nadere vast
st'elling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pokken en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 523 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 

van 12 September 1914 (Staatsblad n°. 451), 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der pokken en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Staat, lYiinister van Binnenlandsche Zaken, van 
Financien, van Waterstaat en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 29 October 1915, 
n°. 13040, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen,' van 6 November 1915, n°. 6, afdeeling 
Invoerrechten, van 9 November 1915, La. L, 
afdeeliij.g Spoorwegen en van 11 November 
1915, no. 7195, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad no. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 9 Juli 1915 (Swatsblad n°. 314); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
7 December 1915, n°. 25) ; 

Gelet op het nader.rapport van Onze Minis
ters van Staat, ]\'linister van Binnenlandsche 
Zaken, van Financien, van Waterstaat en van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 De
cember 1915, n°. 14801, afdeeling Volksgezond
heid en Armwezen, van 23 December 1915, 
n°. 149, afde!)ling Invoerrechten, van 24 De
cember 1915, La. E, afdeeling Spoorwegen en 
van 27 December 1915, n°. 8296, afdeeling 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

filGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De· gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, dra
gen nauwletterid zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetteri vari 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 

· 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblaef, 
n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatsblad n°. 208J en 27 April 1912 (Staats
blad n•. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op pokken toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de inge
zetenen van belang moet worden geacht,_ 
benevens uit den tekst ·van dit besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Bi~nenlandsche 
Zaken, zoodra· deze dit noodig acht, aan de 
gemeentebesturen verzonden; ten einde in elke · 
gemeente te worden aangeplakt. 

2. · Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering _ van dit · 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ·iEder, die waarneemt, dat een per
soon aan·pokken lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 
meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze verpliehting rust in het bijzonder op -
houders van vervo~rmiddelen en daarbij 
geemployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken' lijden of, op grond van 

i een ingewonnen advies vari den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij door die ziekte beimet zijn of de besmetting 
op anderen kunnen overbrengen, de door ·hem 
noodig geachte ~aatregelen van onderzoek, 
afzondering en _ ontsmetting te doen toepassen 
en hen naar eene openbare inrichting of andere 
verblijfplaats voor de opneming beschlkbaar 
ter verpleging te doen overbrengen, wanneer 
hun toestand overeenkomstig de verklaring 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 oncter
werpen en mogen zfoh niet· zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. , 

5. De burge,;ieester is· bevoegd; na inge- · 
wonnen advies Yan den ambtenaar ,;.an het 
Staatstoezieht op de volksgezondheid of van · 
een geneeskundige, het uitvoer&n van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen van welken aard ook, uit het 
huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval· of 
een verdacht geval van pokken voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door hem 
te geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen; voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze · onmiddellijk · te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pokken of daarvan ver
dachten, of voor ontsmetting - waaronder is 
begrepen het onschadelijk maken van besmet 
of van besmetting verdacht ongedierte - of 
voor vervoer van besmette goederen of voor
werpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan eerr nauwkeurig bijhouden van· het in 
artikel 438 van het W'etboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen. 
Hij doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op alle tijdelijk in de gemeente 
.verblijvende personen en op hunne verblijf
plaatsen. · 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige ,met het houden van toezicht 
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op de in het Perste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn dezen verplicht dien 
gen(leskundige bij zich te ontvangen · en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de uit, 
voering van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te versohaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen met 
in ee:r:e inet pokken besmette plaats vertoefd 
te hebben. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van. het Staats
toezicht op de volksgez_ondheid, de personen, 
die tijdelijk in zijne gemeente verblijf hquden, 
en van wie niet blijkt, dat zij met goed gevolg 
of meer dan eens de koepokinenting hebben 
ondergaan of aan de natnurlijke kinderpokken 
(variolae) hebben geleden, ten spoedigste in de 
gelegenheid te stellen te worden ingeent. 
· Onverminderd het voorschrift van artikel 18 

. der wet van 4 December 1872 (Stbl. n°. 134), 
draagt de burgemeester zorg voor zoo ruim 
mogelijk opengestelde gelegenheid tot koste
looze koepokinenting en herinenting, zoo 
noodig op verschillende plaatsen in de gemeente. 

De aankondigingen geschieden, behalve op 
de gebruikelijke wijze, o.m. ook door mede
deeling in scholen, en in andere inrichtingen, 
waar vele personen verblijf houden of arbeiden. 

De burgemeester doet van hetgeen door 
hem ter bestrijding der pokken of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht; ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelij ken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze i.Vlinisters van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden : a. landloopers - en zigeuners (bohe
mians), b. landverhuizers en personen, die bij 
troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten, dan na geneeskundig onderzocht 
te zijn en zoo noodig, na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, clan met inachtne
ming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b. van het eerste 
lid van dit artikel, in Nederland slechts worden 

toegelaten, langs de wegen en casu quo met de 
trehlen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van,bedoelde 
gemeenten, wegen en casu quo treinen, worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
tenniinste een dag, voordat zij in werking treden. 

9." Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde per
sone-p- aankolll-en, door eenen geneeskundige, die 
daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken met toekenrnng van· een door 
deze :te bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. -

10. Het onderzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen· met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den genees
kundige het meest doeltreffend wordt geoor
deell 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met aen hoogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen, 
en, indien het onderzoek geschiedt op een spoor
weg-, of tramstation, tevens met den chef 
daarvan. 

11: Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden .niet aan pokken te lijden, 
noch_ verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelat_en. _ 

Aan de v~rgu~ning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door Onzen 
:l\'linister van Binnenlandsche Zaken va~tgesteld 
model, vermeldende dat zij, Nederland binnen
gekon'i.en, geen ziekteverschijnselen vertoonden, . 
welke' het bestaan van pokken deden ver
moeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pokken te lijden, worden 
onveryijld, met inachtn~ming van artikel 9 der 
·wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
overg~bracht naar eene· door den burgemeester 
der grensgemeente, waarin het onderzoek 
plaats; heeft, volgens artikel 20 van dit besluit 
aan te wijzen inrichting voor verpleging van 
lijders' aan besmettelijke ziekte en daar afge
zonderd en verpleegd .. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de getJ.eeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte:· van personen, die verschijnselen ver-
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toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen ver
goed. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten· 
vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder het onschadelijk 
maken van ongedierte is begrepen .. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de· grenzen des lands gelegen· 
gemeenten, door Onze Ministers va,n Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geen personen toegelaten, komende 
uit doc~ Onze genoemde Ministers aangewezen 
naburige, met pokken besmette buitenlandsche 
gemeenten, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten worden in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst tenminste een dag v66rdat 
zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het 
lste lid worden niet toegestaan, dan :r_net ~nacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien gegeven .. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de 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 landen 
en plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wij_zen; 
is verboden in-, door, en vervoer van onbe
werkte wol en haar, huiden, bontwerk en and.ere 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, uit landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemde J\finisters aan te wijzen. 
- De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in_-, door- en ver oer ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is 
verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij zijnden 
ambteli.aar van Rijks- of gemeentepolitie of van 
's Rijks belasthigen. 

Deze verplichting rust· in het bijzonder op 

houders van vervoermiddelen en daarbij 
geemployeerden. 1 

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 n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen} warden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 
goederenwagens} uit het buitenland binnen
komende, warden aan de grenzen niet aan
gehouden, behoudens dat wagens, waarin 
lijders aan pokken of personen, die verdacht 
warden aan p'okken te lijden of waarin besmett0c . 
of van besmetting verdacbte goeder~n aan':~:• 
gebracht zijn --' indien de geneeskundige het 
noodig oordeelt - van den trein warden ge
haakt en op de wijze door den geneeskundige 
voorgeschreven, warden ontsmet en zoo noodig 
van ongedierte warden gezuiverd. 

18. Bagages en Jijfgoederen van porsonen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13,_ zijn onde~
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
11angehouden dan voor zoover en voor zoolang 
'dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
a .. ngehouden, warden desverlangd aan de eige-
11aars op hunne kosten door den burgemeester 
nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet verboden is, worden niet aangehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, t~nzij zij, . 
naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, geacht kunnen worden 
hesmet te zijn. 

§ 4. . Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensge
.n.eente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtena~r 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, Jijdende aan of verdacht van pokken ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ant 
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smetting - waaronder is begrepen het onscha
delijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - van de in de artikelen 18 
en 19 van dit besluit bedoelde goederen ; 

c. voor het personeel, noodig. tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte·- of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de 
artikelen 8, 13, 18 en 19· van dit besluit ; 

. d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet
tingsmiddelen, middelen tot het onschadelijk 
maken van besmet of van besmetting verdacht 
ongedierte, vervoermiddelen, meubelen en 
ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt 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 vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geemployeer
den aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede ·te werken tot de uit
voering van de door den krachtens artik~l 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting -
waaronder is begrepen het onschadelijk maken 
van besmet of· van besmetting verdacht onge
dierte - behandeling en ,;erpleging en het v_er
voer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden 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 verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen on van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid 
~n den trein of tram van voor· het· overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten: niet inge
volge · eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. · De krachtens artikel 9 van dit besluit 

aang~wezen geneeskundige volgt in de uitoefe
ning ,:van zijn ambt de a_anwijzingen, die Onze 
Mini~~er van Binnenlandsche Zaken of de ·amb
tenaa,r van het Staatstoezicht op de volks
gezo:qdheid, tot· wiens dienstkring zijne stand-
plaats behoort, hem geven. · 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van ;Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en de· 
overige geemployeerden bij eene spoor- of tram
wego~derneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit. behoeven bij de uitvoering van 
wette,lijke voorschriften betreffende de wering 
of be.~trijding der pokken. 

Ontdekt .hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
mind~rd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 , (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan dyn burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van hot Staatstoezicht op de vol.ks
gezondheid. 

§ 5. _Van het sch~epvaartverkeer. 

24: :· Onze Minister van Binnenlandsche 
Zakeri is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en H1:!ndel, tot wering van de besmetting van 
pokke,n, toezicht te doen houden op schepen, 
die la'ngs binnenwateren het land binnenvaren, 
en zulks met toepassing, voor zoover mogelijk 
en noodig, van de artikelen 8 tot en met 12 en 
20 tot,. en me~ 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze :Ministers van 
Binuenlandsche Zaken en· van: Waterstaat aan 
te wijzen plaatsen, · gelegen aan stroomen, 
rivieren, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt ·geneeskunriig toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen_ en · hunne opva
renderi door een of meer geneeskundigen, · die 
daartoe door Onzen Minister van Binnenland
sche· Z;i,ken, met toekenning , van· een door· deze 
te bepalen vergoeding, • tot wederopzegging 
worde~ aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing· van bedoelde 
plaatsen wordt in de ·Nederlandsche Staatscou
rant geplaatst ten -minste een dag v66rdat zij 
in werking treedt. 

Onverminderd Let bepaalde in de beide 
voorgai>nde leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen der pokken bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneeskundig toezicht 
te doeIJ, houden op de opvarenden van de in de 
gemeerite vertoevende- vaartuigen. De per
sonen, waarop dit toezicht wordt-uitgeoefend, 
zijn verplicht zich daaraan te 0;-;.<l.erwerpen. 

- __ '\ _______ _ 
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26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December -1872 (Staatsblad n°. 1;34), .z~oals I 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 ' 
(Staatsblad n° .. 36), wordt elk schip, varende 1 

fangs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gez.ondheidsonderzoek. 

De schipper· is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap met 
den wal of met andere vaartuigen te blijven, 

. totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding. daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 
· Op dit verbod van gemeenschap met den wal 
is toepasselijk.het tweede lid van artikel 10 der 
wet van _4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
zooals dat luidt volge_ns de wet van 28 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande mi'ddelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de vra
gen, _ hem door of narhens den met het gezond
heidsonderzoek belastei:1 gerieeskundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarheid te beantwoorden. 

· 27. De geneeskundige verricht· het· gezond
heidsonderzoek- van het schi.p, van cle opva
;:eriden ·en 'van de lading of anclere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met clen burgemeester, het meest cloel
treffend voorkomt. 

Inclien het blijkt, dat het schip _binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig .de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, lian hij het van verder onder
,i;oek vrijste]len, indien de toestand van het 
schip of van· de opvatenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding gaeft. 

28. De geneeskundige, _die het onderzoek 
verricht. heeft; geeft den burgemeester · ad vies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de bur
gemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op . Onzen :Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op _deze ·_maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen. -het 
onscha,dclijk maken van besmet of van bes,µet
t~g verdacht ongedierte - geschiedt, zoo 
noodig, volgens de. regelen, krachtens- artikel 25 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134)· 
vasigesteld. : · · . . · 

29. Het schip wordt_ d_adelijk tot den _,ver
deren doortocht toegelaten en hot verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
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na. afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor~ 
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan pokkeri, noch ver
schijnselen . van die ziekte te vertoonen, met 
to!)stemming van. den met het onderzciek be
iasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten.. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schip tot den verc 
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenBchap met den,. wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsondcrzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken vast 
te stellen en waaruit zal m,oeten blijken van 
den toestand van het schip,_ van dien der op
varenden en van dien der lading of andere 
op het . schip aanwezige goederen, benevens 
van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook dc:-or 
den geneeskundige afgegeven- in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van ee_ne vroegere verklaring in de 
plaats kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, _als in artikel 25 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, op 
Rijkskoste_n, in overleg met den ambtenaar , 
vaµ het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den .krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het 
materieel, dat de geneeskundige voor . het 
gezondheidsonderzoek behoeft en dat noodig is 
voor de uitvoering van de naar aanleiding van 
het gezonclheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit 
besluit aa,ngewezen geneeskundige~ zijn toe, 
passelijk het eerste en derde lid van, artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den· burgemeester en elken "ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
adv.ies ·ter _zijde, wanneer de_zen dit behoev~n 
bij de 'uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende_de ~er_ing of bestrijding der pokken. 

De ambj;enaren . van _Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
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verplicht met al de hun ten dienste _staande 
middelen,- onverwijld mede te · werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK iir. 
SLOTBEPALINGEN. 

33. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedooge!! of 
noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn tot 
stand gekomen, te wijzigen of in· te trekken. 

34 . . Waar- in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks, 

1 gezondheid,- wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

35. Dit besluit, clat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking op den tweeden clag 
na dien der dagteekening van het Staatsb/,ad 
en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche -Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

•~-Gravenhage, den 30sten December 1915. 
WILHELMINA. 

De 1lf inister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zciken, ' CORT v. D. LINDEN. 

De Minister van Financii!n, TREUB. 
De Minister van TVaterstaat, C. LELY, 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Udgeg. 18 Jan. 1916.) 

31 December 1915. WET, tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. S. 524. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk· der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaai: 1916, betreffende het Huis _ der Koningin, 
vastgesteld als volgt : · · 

Art. 1. Inkomen van de Koningin / 600,000 
Art. 2. Inkomen van de Koningin-

Weduwe . . . . . . . . . . . -. 150,000 
Art. 3. Onderboud der Koninklijke 

Paleizen . • . . . . . . . . . . 50,000 
Art. 4. Kosten van de verdere 

werkzaambeden van de Commissie 

tot ~nderzoek haar·den toestand van 
den i,gevel van het Koninklijk Paleis 
op 4en Dam te Amsterdam, met in
beg:rip van· steigerwerk en van reis
en verblijfkos'ten der Commissie, als
med!J kosten van bij het onderzoek 
onvi::rmijdelijk gebleken restauratie 
van :·ornamentiek van de zijgevels en 
den 1_:achtergevel . . . . . . . . . 15,000 

815,000 

31 '.December 1915. WET, tot vaststelling 
-~an het zevende hoofdstuk A der Staatsbe-
1grooting voor het dienstjaar 1916._ S. 525. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk A 
der 

1
pegrooting van Staatsuitgaven voor het 

dienstjaar 1916, betrl:iffe:ii:dede' Nationale Schuld, 
vastgesteld als volgt : 

1• 'Afd. Interesten enz. . • f 36,170,981.30 
2• Afd. Amortisatie en aflos-

sing van rentegevende Natio
. nalei Schuld . • . . . .· 

3•,,Afd. Onvoorziene uitga-
ven .... 

Jl 

6,585,000.-

25,000.-

f 42,780,981.30 

31 December 1915. WET, tot aanw1Jzmg van 
de middelen ter goedn:aking van de uit, 
gaven, begrepen iri de Staatsbegroot1ng 
voor het dienstjaar 1916. S. 526. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging· genomen hebben; 

dat, volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijks de middelen behooren te warden aan
gewezen tot dekking van alle uitgaven ·des 
Rijk~, in de algemeene begrooting begrepen ; 

Zdo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
ht. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar J 916, zullen over dat jaar warden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna 
omschreven, te weten : 

A. ' de directe belastingen : 
1. de grondbelasting, 
2. 11 de personeele belasting, 
3. 11 de inkomstenbelasting, 
i. de vermogensbelasting ; 
B.: de accijnzen: 
5. " de ·accijns op de suiker, 
5bi.-. de uitkeering uit hilt Leeningfoncls 

1914, bedoeld in art'ikel 32, onder d, der Lee
ning{et 1914, wegens aandeel in de opbrengst 
over het jaar 1916 van de kracbtens artikel 37, 

I 
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onder b, dier- wet geheven wordende opcenten 
op den accijns op suiker, 

6. de accijns op den wijn, 
7. de accijns op binnenlandsch en buiten

landsch gedistilleerd, 
8. de accijns op het zout, 
9. de accijns op bieren en azijnen, 

10. de accijns op het gesla:cht ; 
C. de indirecte. belastingen : 
l-1. de rechten en boeten , an zegel, 
a. vijftig opcenten op de rechten en boeten 

van zegel, met uitzondering van die genoemd 
bij de letters a, b en _c van artikel 1 3 der wet 
van 11 Juli ]882 (Staatsblad n°. 93) en bij de 
wet van 24 i\foi 1897 (Staatsblad n°. 155), 

12. de rechten en boeten van regiatra~ie, 
13. de rechten en boeten van hypotheek, 
14. de rechten en boeten van successie en 

van overgang bij overlijde:n ; 
D: de rechlen op den invoer : 

· 15. de rechten op den invoer, 
16. de rechten. op het formaatzegel, in 

gebruik bij de heffingvan rechten op den invoer,' 
16a. vijftig opcenten op het forma -tzegel 

voornoemd; 
E. de waarborg en de belast·ing der gouden 

en zilveren werken : 
17. de belasting op de gouden en zilveren 

werken, 
J 8. het essaailoon in geval van verbreking 

der werken en voor gehalteproe:ven, welke 
geene betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 
_ F. de. inkomsten der domeinen, wegen en 

vaarten: 
19. de inkomsten van de gewone do-

meinen, enz.-, 
20. de inkomsten van het don.ein van 

.Oorlog, 
21. de inkomsten van de groote wegen, 
22. de inkomsten van vaarten, veren en 

havens; 
G. 23. de opbrengst der Staatsloterij; 
H. 24. de opbrengst der uitgifte van akten 

voor de jacht en visscherij, van consenten voor 
de kustvisscherij en van vergunningen, bedoeld 
in de vogelwet 1912 ; 

I. 25. de op br engst der loodsgelden ; 
J. het recht op de mijnen: 
26. het · vaste en proportioneele recht op 

de mijnen, 
26a. vijftien opcenten van het recht op de 

mijnen voor kwade postan en collecteloon ; 
K. 27, het aa_ndeel van het Rijk in de 

opbrengst van de exploitatie der Staatsspoor
wcgen; 

L. 28. het ·aandeel -van den Staat in de 
winsten van de Nederlandsche Bank, ingevolge 
de wet van 31 December 1903 · (Staatsblad 
n°. 335); 

11-I. 29. de in art.- 2 bedoelde b:ijdrage. uit 
bet Fonds, .voortspruitende ui koopprijzen 
van domeinen ; _ 

N. 30. de leges geheven ingevolge de wet 
van ·9 Mei.1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd 
bij die van 29 December 1893 (Staatsblad 
n°: 246); 

0. 31. de opbrengst van voor het publiek 
verkrijgbaar gestelde stukken ; 

P. <le renten van kapitalen, voorges~hoten 
aan de kolonien in Oost- en TVest-Indie, aan 
Staatsbedrijven, 's Rijks bijzondere /ondsen, ge
meenten, spoorwegmaatscluippijen, enz. : ,-

32. bet aandeel 'van - Nederlandsch·· Oost-
Indie in de renten en kosten van de Nationale 
Schuld, 

33. de rente van kasvoorschotten aan 
Nederlandsch Oost-Indie, 

34. de rente van kasvoorschotten aan 
Suriname, 

35 de rente van kasvoorschotten aan 
C11rar,ao, 

3(). de rente door de kolonie Suriname' ver
sc huldigd _van h1t voorschot voor den aanleg 
van een spoorweg na<tr het Lawagebied. 

37. de rente van voorschotten -ingevolge 
art. 33 der Woningwet, 

38. · de rente van voorschotten aan bet 
Tiendfonds, 

39. de rente door de gemeente Venlo ver
schuldigd van het haar verleende , oorschot 
voor het inrichten der spoorwegbrug over de 
1Waas voor gewoon verkeer, 

-\0. de rente van het voorschot-aan de N. 0. 
Locaalspoorwegma_atschapp:ij verstrekt, inge
volgc art. 11 der overeenkomst, goedgekeurd 
bij de wat van 15 Juli 1898 (Staatsblad n°. 185) 
en dividend over de aandeelen dier llfaa tscha ppij 
in het ·bezit van het Rijk, 

41. de rente van kapitalen verstrekt aan 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij, 

· 42. de rente van kapitalen verstrekt aan 
het Staatsmuntbedrijf, 

43. de rante van kapitalen verstrekt aan 
de artillerie-inrichtingen, 

44. de ,rente van kapitalen verstrekt aan 
het Staa tsbedrijf der Posterijen, Tclegrafie 
en Talefonie, · 
· 45. de rent-~. van kapitalen verstrekt aan 
het Staatsvisschershavenbedrijf, 

46. de . rente van andere door den Staat 
_verleende voorschotten ; 
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Q." de terugbetalingen van kapitalen voorge

schoten aan de lcolonien in Oost- en West-Indie, 
aan_ Stacitsbedrijven, 's Rijks bijzondere fondsen, 
gemeenten, spoorwegmaatschappijen, enz. :· 

47. het aandeel van Nederlandsch Oost
Indie in de aflossing vari Nationale Schuld, 

48. de terugbetaling door · Suriname van 
het voorschot verstrekt voor den aanleg van 
een spoorweh naar het Lawagebied; 

49. de af!ossing van voorschotten ing·evolge 
art. 33 der Woningwet, 

50. de terugbetaling van voorschotten 
verstrekt aan het Tiendfonds, 

51. de terugbetaling van voorschotten 
voor den aanleg van spoorwegen met beperkte 
snelheid, 

52. de · terugbetaling van kapitalen ver
strekt aan het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij, 

53. de terugbetaling van kapitalen v ~r
strekt aan het Staatsmuntbedrijf, 

5L de terugbet.1ling van kapitalen verstrekt 
aan de artillerie-inrichtin11en, 

55. de terugbetaling van 1':apitalen verstrekt 
aan het Stctatsbedrijf der Poster:ijen, Telegrafie 
en Telefonie, 

56. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan ·het Staatsvisschershavenbedrijf, 

57. de terugbetaling van andere door den 
Staat verleende voorschotten; 

R. de uitkeeringen door Staatsbedrijven van 
suppletoire premie wegens de pensioenverzekerii.g 
van het persone~l, alsmede van brandverzekerings-

- pre1nie; enz. 
58. de uitkeeringen van suppletoire pen

sioenverzekeringspremie en van brandverze
keringspremie door het Staatsbedrijf der Alge
meene Landsdrukkerij, 

59. de uitkeeringen van suppletoire pen
sioenverzekeringspremie en van brandverze
keringspremie door het Staatsmuntbedrijf, 
. 60. de uitlrneringen van suppletoire pen
sioenverzekeringspreinie en van brandver
zekeringspremie · door de artillerie-inrichtingen, 

61. de uitkeeringen v;an suppletoire pen
sioenverzekeringsprem.ie en van brandverze
keringspremie door het Staatsvisschershavim, 
bedrijf, 

62. de uitkeeringen van suppletoire pen
sioenverzekeringspremie en van brandverze
keringspremie door het Staatsbedrijf der 
Posterijen, 'Ielegrafie en '.I'elefonie, alsmede 
pensioensbijdragen der anibtenaren tot dat 
bedrijf behoorende, 

63. de uitkeering van suppletoire pensioens
verzekeringspremie door de Rijkspostspaar-
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batik, alsmede pensi~ensbijdragen der amb
ten~ren tot die imichting behoorende ; 

S'; de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Buitenlandsche 
Zakrn betreffende : 

64. · de consulaatrechten, 
69. de door de Chineesche Regeering ver

schuldigde schadevergoeding ter zake van ·de 
onlusteri. in 1900, 

66. de b:ijdragen ·voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder bet Departement van 
Buitenlandsche · Zaken ressorteerende, 

67. de opbrengst der verkochte Rijks
goederen en -eigendorrmen, 

68. de andere ontvangsteri. niet tot ·de ge-. 
noe~de behoorende ; -

T~ de verschillende ontvangsten en toevallige 
bate71, het Departement van J ustitie betreffende : 

69'. de inkomsten vari. den Hoogen Raad 
van Adel en de renten van· de te zijnen name 
op het Grootboek der Nationale Schuld, reh
tende 2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

70.. · de inkomsten , oortvloeiende uit den 
arbetd in de gevangenissen en de Rijkswerk
inrichtingen, 

71'. de baten het beheer van den gewonen 
dienst der gevant,,enissen · en der Rijkswerk
inrfohtingen betreffende, 

72. de inkomsten voortvloeiende uit den 
dienst van het Rijkstucht- en -opvoedings
,vezen, 

73: de Griffierechten, 
74. de gerechtelijke boeten, 
75.- de bijdragen voor pensioen van burger

lijke' ambtenaren onder het Departernent van 
J ustitie ressorteerende, 

76. de opbrengst der verkochte Rijksgoe-
deren ~n -eigendommen, · 

77. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

U. " de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten'\et Departement van B-innenlandsche Zaken 
betre;{Jende : 

7S.' de opbrengst van de Nederlandsclrn 
Staatscourant en het versl,;,g der H~ndelingen 
van de Staten-Generaal; 

79. de opbrengst van ·het Staatsblad, 
80." de bijdrage van de gemeente Rotterda1n 

in de kosten der aldaar bestaande R:ijksinrich
ting fot opleiding· van vroedvrouwen, 

81." de baten voortvloeiende uit het beheer 
van q,e Rijkskrankzinnigengestichten, 

82.' de baten voortvloeiende uit liet beheer 
van het Universiteitsziekenhuis te Leiden, 

83. :,! de bate~ voort_,:loeiende uit het beheer 
van de klini3ken der R:ijksuniversiteit te Utrecht, 
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84, de bijdra£ en voor het volgen der lessen 
aan de Rijksuniversiteiten, 

85. de betalingen voor bet afleggen der 
exHmens bedoeld bij art. 138 der wet tot rege
ling van het hooger onderwijs, 

86. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Technische Hoogeschool, 

1?7. de betalingen voor het afleggen ,der 
examens aan de Technische Hoogeschool, 

88. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerscholen, 

89. de bijdragen·· van gemeenten in de 
kosteh van Rijks- hoogere burgerscholen, 

90. _ de bijdrar,;en van gemeenten in de, 
stichting van Rijks- hoogare burgerscholen, 

9]. · de schoolgelden van leerscholen, ver
bonden aan de Rijkskweekscholen voor onder
wijzers, 

92. de betalingen voor1 het afleggen der 
examens bedoeld bij art. 88 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, 

93. de bijdragen voor pensioen van ohder
wijzers bij de lagere scholen, 

94. de teruggaven door gemeenten ter 
zake van hetgeen door haar, volgens art. 48 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over 1914 t3 veel is genoten, 

95. de bijdragen van kweekeling(Jn der 
Rijksacademie van beeldende kunsten, 

96. de schoolgelden van leerlingen aan de 
. Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, 

97. de schoolgelden van leerlingen aa~ de 
Rijkssciwol voor kunstnijverheid, 

98. de vergoeding door gemeenten in de 
kosteri van wachtgelden van onderwijzers, 

99. de winst van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij, 

100. de bijdragen voor pensioen van bur
e.erlijke ambtenaren onder het Departement 

· van Binnenlandsche Zaken ressorteerende, 
101. de opbrengst der verkochte Rijksgoe

deren en -eigendommen, 
102. de andere ontvangst"n niet tot de 

genoemde behoorende ; 
· V. de verschillende ontvangsten en toevallige 

baten het Departeinent van Marine, betreffl!,nde : 
103. de bijdragen voor de opleiding van 

adelborsten en adspirant-administmteurs bij 
het Koninklijk Instituut voor de marine, 

104. de bijdragen voor de opleiding van 
adspirant,machinisten, 

105. de bijdragen voor de opleiding van 
jongelingen bij het internaat van adspirant
adelborsten, 

106. de uitkeering van Belgie wegens de 
vuurgelden · op de W ester-Schelde, 

107. de vergoading door Belgie, ingevolge 
artikel 11 van de overeenkomst van 27 October 
1904, goedgekeurd bij de wet van 12 December 
1905 (Staritsblad n°. 316), betreffende de ver
betering der verlichting van de W ester-Schelde, 

108. De teruggave door Belgie van de trak
tementen van de opzichters en lichtwachters_· 
bij de verlichting van de W ester-Schelde, 

109 .. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder _lrnt Departement 
van Marine ressorteerende, 

llO. de opbrengst der verkochte Rijk~goe-
deren en -ei6endommen, · 

lll. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

·w. de verschillende ontvangsten en toevallige _ 
baten het Departement van Financien betreffende : 

112. de verjaarde rente~, 
113. de inJromste'n van de Grootb6eken der 

Nationale Schuld, 
114; de door's Rijks l\font ~fgeleverde munt, 
115. de rente van het kapitaal in de Groot

boeken der Nationale Schuld, ingeschreven ten 
name van het ·,,Fonds ~tit de zuivere winsten, 
verkregen uit aaninuntingen voor rekening van 
het Rijk", 

116. de win~t van het Staatsmuntbe\irijf, 
117. de vergoeding door provincien en ge-. 

meenten, in 1916 verochuldigd, voor-de invor
dering van opcenten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1915, op de personeele b3lasting 
over het -dienstjaar 1914, op,.de belasting op 
de bedrijfs- en andere inkomsten over het 
belastingjaar 1914/1915 en, op de vernwgens
belasting over het bel~stingjaar 1913/J 9U, · 

118. de ·vergoeding door de gemeente Rot
terdain '1-oor de inning van zeehavengeld en 
zeetijdingreoht, ' 

119. de teruggave wegens het aandeel der 
niet ten behoeve van 's Rijks kas geheven op
centen in de kwade. posten op de grondbe· 
lasting en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1913 en op de bedrijfs- en vermogens
belastingen over het be]astingjaar 1913/1914, 

120. de opbrengst van de boeten en ver: 
beurdverklaringen bij de directe belastingen, 
de rechten op den invoer en de accijnzen 
vallende, 

121. de kosten va-n vervolging tot invor
dering van directe belasting~n aan de schat
kist vervallen, 

122. de leges aan de schat-kist vervallen, 
123. de ontvangsten wegens houtgeest, 

gebezigd tot vermenging van gedistilleerd, 
en wegens stoffen gebezigd tot vermenging 
van zout, 



12f · de ontvangsten wegens verrichtingen 
betrekkelijk het kadaster, 

125. de opbrengst van het door de land
meters en de boekhouders van het kadaster voor 
particulieren verrichte werk, 

126. dr geconsigneerde gelden, waarvan het 
recbt van uitke:iring in 1916 vervalt, 

127. de opbrengst van het verkort verslag 
van de vergaderingen der Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal, 

128. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren tot de Hoage Staatslicha
men 'oehoorende, 

129. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Financien ressorteerende, 

130. de oplirengst der verlrocht.e Rijk~goe
deren en -eigendommen, 

131. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

X. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Oorlog betrefjende : 

132. de hijdragen voor de opleiding van 
cadetten bij de Koninklijke l\filitaire Academie, 

133. de bijdragen voor de opleiding van 
cadetten aan de Cadettenschool, 

134. de teruggaven van voorschotten aan 
officieren verstrekt, tot aanschaffing van 
paarden, 

135. de winst van de artillerie-inrichtingen, 
. 136. de bijdragen voor pensioen van bur

gerlijke ambtenaren onder het Departement van 
Oorlog r~ssorteerende, 

137. de opbrengst der verkochte Rijks
goederen ·en -eigendommen, 

fas. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende; 

Y. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Waterstaat betref
fende: 

139. de teruggave door Belgie van de 
kosten van exploitatie en onderhoud van:..de 
Rijkselectriciteitswerken te Terneuzen, 

140. de baten voortvloeiende uit den aanleg 
der Staatsspoorwegen, 
, 141. de bijdrage van Belgie in het onderhoud 
van het kanaal va.n Gent naar 'l'erneuzen, 

142. de bijdragen in de kosten val aanleg 
en onderhoud van landswerken, 

143. de terugga,e van de uit de S aatsbe
groot.ing bestreden kosten van de R 'kspost
spaarbank, 

144. de winst van hrt Staatsvissche shaven
bedrijf, 

145. de winst van bet Stoatsbe ijf der 
Po~tcrijen, Tblegrafie en Telefonie, 
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146. de bjjdragen voor pensioen van bur-. 
gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van :iWaterstaat ressorteerende, 

147. de opbrengst dcr verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

148. de andere ontvangsten niet tot de 
gen~~mde behoorende ; 

_Z. ·' de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Depa,rtement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel betrefjende : 

149. de baten voortvloeiende uit bet beheer 
der Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouw
scho~l te Wageningen en de bijdrage 'van 
N eder landsch Oost-In die in de kosten · dier 
school, 

150. de bijdragen van de leerlingen der 
middelbare Nederlandsche landbouwschool te 
Groningen, 
. 151. de bijdragen: van de leerlingen der mid

delb1ire koloniale landbouwschool te Deventer, 
l 52. de bijdragen van leerlingen der Rjjksc 

zuivelschciol te Bolsward en de bijdrage der 
provincie Frieslo,rul, in de J-osten dier school, 

153. de bijdragen van de lecrlingen der 
Rijkslandbouwhuishoudschool ,,de Rollecate", 

154. de bijdragen van leerlingen op de 
Rijks: land- en tuinbouw "interscholen, 

. -155 .. De inkomsten , an het hengstveulen
depot te Bergen op Zoom, 

15(i. de ontvangsten wegens Rijkskeuring 
van liengsten, 

15'\, de baten voortvloeiende uit het bij- · 
zonder toezicht op de bereid- en b1waarplaatsen 
van bater, in perceelen waar en bater Im 
marga,rine wordt bereid, ingevolge artikel 9, 
tweede lid, der Boterwet, 

158. de baten voortv loeieride uit het onder
zoek van terreinen, planten, enz., uit het onder
zoek yan ter in- of doorvoer toegelaten aa.rd
appelen en uit bet gebruik van -blauwzuurdamp 
ter bestrijding van voor d,>n land- en tuinbouw 
achadelijke dieren, 

159. de baten voort·.loeiende uit het, beheer 
van 's Rijks veeartsenijschool, 

lbO'. de baten : voortivloeiende uit het 
Kon~klijk besluit van 1 Decemb3r 1910 (Staats
blad n°. 364), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
8 Februari 1912 (Staatsblad n°. oi) houdende 
bepali~gen ter bestrijding , an tuberculose 
onder:Jhet rundvee, 

16L de baten voortvloeieride uit de keuriqg 
van v.oor uitvoar bestemd vleesch, 

162!1 de baten voortvloeie~de uit het 
beheer van 's Rijks seruminricbting, 

163!' de opbrengst der Rijkslandbouw: 
proefstations, 
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164. · de inkorosten van het Rijkszuivel
station te Leiden, 

165. c'e baten betreffende den dienst van 
de zuivelconsulentschappen, 

J 66. de justeerloonen van gewichten, 
167. de bate11 voortvloeiende uit het 

Staat-smijnbedrijf, na aftrek van ·de vrachten 
en. vercler3 onkosten op deP verkoop van de 
proclucten vallende, 

168. de ontvargsten voortvloeiende uit de 
uitvoering v'~n de O.trooiwet 1910 (Staat8blad 
n°. 313), 
.. 169. de ontvangsten ingevolge de Merken
we•, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 Fe
bruari 1912 (Stacttsblad n°. 64), 
- 170. de bijdragen voor -pensioen van bur

gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel res-
sorteerende, · 

171. de opbrengst der verkochte Rijks-
goederen en -eigendommen, · 

172. de andere ontvangsten niet tot de 
genoemde behoorende ; 

AA. de verschillende ontvangsten en toevctllige 
baten het Departement van Kolonien betreffende : 

173. het aandeel in de ontvangsten wegens 
kabeltaksen uit de door de Duitsch-Neder
landsohe Telegraaf Maatschappij geexploiteerde 
lijnen, · 

171. de ten:ggave door Nederlandsch Oost
Indie van de kosten van-het personeel vaD het 
statistisch bureau en van het t~chni~ch bureau 
bij-het Departement van Kolonien, en van den 
concierge bij het bureau 1an d-· Ge11eeskundige 
Commis~ie bij dat Departement, alsll'ede 
'Van de traktemanten van de leden van de 
commissie van keuring en van het pakhuis
personeel bij he,; koloniaal · etablissement te 
Am-Yterdam, 

175. de ontvangsten van het militair 
hospitaal, van de apotheek en van het magazijn 
van geneesrdc'd'3len te Paramaribo en van de 
milito.ire ziekeninrichtingen te Nickerie en 
te Albina, 

,17(i. de bijdragen voor pensioer van bur
gerlijke am btenaren onder h9t Departement 
van Kolonien ressorteer-1nd3, 

177. de opbrengst cler verkochte Rijks
goederen en -eigenr.ommen, 

· 173. de andere oritvangsten niet tot de 
genoemde behoorende. 
- 2; Van het voordeelig slot der rekening van 
het Fonds voortspruitendP uit koopprijzen van 
domeinen over het jaar 1915 en de iii Hll6 te 
ontvangen koopprijzen van domeinen afkoop
prijzen van tiendrecht, jacht- en vischrecht en 

grond.renten, eeuwigdurende erfpachteh en 
clergelijke praestat,en,. wordt. een bedrag van 
zes honderd dnizencl gulden toegevoegd aan de 
middelen tot goedmaking der uitgaven, ·be
grepen in de Staatsbegrooting voor het diehst
jaar 1916. 

3. Naar aanleiding van art. 35 der wet-van 
21 April 1810 (Bitllctin des Lois, n°. 285) worclt 
het proportioneel recht op de mijnen vo or bet 
jaar 1916 bepaald op twee en ee1L half ten hon-
derd der zuivere opbrengst. · 

4. Ter voorziening in kasbehoeften kunnen
desgevoTderd schatkistbiljettei.l of schatkist
promessen worden uitgegeven en schatkist
biljetten worden beleencl tot een zood.an_ig be
drag als noodig is ter verkrijging van eene som 
van ton hoogste honderd zestig millioen gulden. 

5. Daze wet treedt in werking op 1 Ja, 
nuari 1916. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegflvi-n te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1915. 
WILHELMINA. 

De JJ[ inister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. l Jan. 1916.) 

STAATSBEGROOTING VOOR HET 
DIENSTJAAR 1916. 

WET O P DE MID DEL EN. 

Raming voor het clienstjaar 1916. 

A. Directe belasti ngen. 

1. Grondbelasting . . . . . / 16,250,000.
Af : ontheffingen, kwijtschel-

dingen en oninbare posten. 55,000.-

Totaal . . . / 16,195,000.-
2. Personeele belasting- .. / 14,825,000.-
Af : ontheffingen, verminde-

ringen, afschrijvingen en onin-
bare posten . . 740,000.-

Totaal , / 14,085,00C.-
3. Inkomstenbelasting . . / 29,500,000.-
Af : ontheffingen, verminde-

ringen, afschrijvingen, terugga-
ven en oninbare po~ten 900,000.-

Totaal . . . / 28,600,000.
'.t Vermogensbelasting ... / 3,765,000,:_ 
Af : ontheffingen, k,vijtschel-

dingen, verminderingen, afschrij-
vingen enoninbare posten, welke 
in 1916 worden betaald 15,000.-'-

Tota.al f 3,750,000.-
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B. Accijnzen. 
5. Suiker . . . ·. . . ·. . . / 23, 25,000.-

. 5b·is. Uitkeering uit het Lee
ningfonds 1914 wegens aandeel 
in de opbrengst van de krach· 
tens de Leeningwet geheven 
wordende opcenten op den ac
cijns op suiker . .· . . . . . 

6. Wijn ........ . 
7. Binnenlandsch en buiten

landsch gedistilleerd ·. . 
8. Zout · .. 
9. Bieren. en azijnen 

10. Ge~lacht . 

1, 00,000.-
1,6 3,ooo:-

28,9eo,ooo.
l,9!1~-0,000.-
1,5 0,000.-
6,0 5;000.-

Tota.al . t 64,3 3,ooo.-
C. 1 ndirecte belastingen. 

·u. Zegelrechten. / 6,170,QOO 
Ila. 50 opcenten 

op zegelrechten, . . 715,000 
----f 

-12. Registratierechten . · .. 
13. Hypotheekrechten . . . 
14. Rechten van successie en 

van overgang bij overlijden. 

6,8 5,000.-
8,2 0,000.-

8 7,000.-

16,,l 4,000.-

Totaal . . . / 32,4 6,000.-
D. Rechten op den invoer. 

15. Rechten op_ den invo,-r. / 17,6 0,000.-
16. Formaatzegel . / 20,660 
16a. 50 opcenten op 

het formaatzegel . 10,340 
1,000.-

Totaal ... / 17,6 1,000.
E.. W aarborg en belasting der goud!en en 

zilveren werken. 
17. Befosting . . . . . . . / 
18. Essaailoon in geval van 

verbreking der werken en voor_ 
gehalteproeven, welke geene be
ta.ling van belasting ten gevolge 
hebben .... 

Totaal . . . f 
F. Domeinen, en.z. 

19. Inkomsten van de ge-
wone domeineri . . . . . / 

20. Inkomstim v:an het do
mein van Oorlog 

21. Inkomsten van de groote 

5 0,000.-

500.-

51,500.-

1,36 ,000.-

14 ,OQO.-

G;'. 23. Opbrengst der Staats-
loterij . . . . . . . • . • . ·• f 654,500.-

m 24: Opbrengst der uitge
geve~ akten voor de jacht en .vis
scherijen, -vein consenten voor de 
kust~isscherij en van vergunnin-
gen, '.bedoeld in de Vogelwet 1912. 170,000.-

I. , 25. Loodsgelden . . . . 3,876,000.-
J. Recht op de mfinen. 

26: Vast recht en·proporti-
oneef recht . . . . , . . . . f 43,500.-

26~. ] 5 opcenten voor kwade 
posten en collecteloon . 6,500.-

Totaal . I 50,000.-

Tota~! van de middelen A~J. / 183,981,000.
K. 27. Aanrleel va,n het Rijk 

in de opbrengst van de explaitatie 
der Staatsspoorwegen . . . .. f 4,424,940.-

L.. 28. Aandeel .i•an . den 
Staat; ingevolge de wet .van den 
3lste:U December 1903 (Staats
blad n°. 335), in de winsten der 
-Nede{landsche Bank, zijnde een 
vierde gedeelte der _over het 
boekjaar 1915/1916 en drie 
vierae gedeelten der over het 
boekjaar 1916/1917 den Staat 
toekomende wii:tsten . .. . . . 3,205,000.--

M. ; 29. De in artikel 2 de.r 
Middelenwet bedoelde bij dra-ge 
nit het JJ'onds voortspruitende uit 
lwopprijzen van domeinen . . , 600,000.-

N. : 30. Leges, geheven inge
volge p.e .wet van den 9den M:ei 
1890 (Staatsblad n°. 80), gewij
zigd oij die van den 29sten DE·-
cember 1893 (Staatsblad n°. 246) 200,000.~ 

O. '31. Opbrengst van voor 
het publiek verkrijgbaar gestel-
de stukken . . . . . . . . . . 29,000.-

P. · ·ilenten va,n kapitalen, voorgeschoten aan 
de ~olonien in Oost- en We.st-Indie, aan 
Staatsbedrijven, 's Rijks. bijzo'ndere fon<lsen, 

geineenten, spoorwegmaatschappijen, enz. 
32. Aandeel van Netlf>rland,-ch 

Oost-Indie in de renten en kos-
ton van de Nationale Schuld . / 2,413,483.90 

33. Renten van ka-svoorschot-
ten aan Nederlancisch Oost-

wegen ........... . 
22. Inkomsten van vaarten, 

vercn en havens 

5 ,000.- Indie i • • ·• • • • • • • • • ·2,600,000.-
34. ' Rente van kasvoorschot-

14 ,000.- ten aan Suriname . • . . . • Memorie. 
35. Rente van kasvoorschot-

Totaal . f 1,69 ,000.- ten aan Quragao .. ·• • ·• . •. • , jJ[emorie, 
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36. Rente door de kolohie 
Snriname verschuldigd van het 
voorschot voor den· aanleg, van 
een spoorweg naar · hi>t Lawa-
gebied . . . . . . . . • • • f 

37. Rente van voorschotten 
ingevolge art. 33 cter Woning-
wet ........... . 

38. Rente van vo.orschotten 
aan het Tiendfonds . . . . . 

39. -Rerite-door dee gemeente 
Venlo verschuldigtl van het haar · 
verleende voorschot - voor het 
inrichten der spo.orwegbrng OVH. 

de Maas voor gewoon verkeer. 
40. Rente van het voorschot 

aan de N. 0. LocMlspoorweg
maatschappij verstrekt, inge
volg" ·art. 11 dcr overec"nkomst, 
goedgekeurd bij de wet van 
15 Juli 1898 (Staatsblad n°. 185) 
en dividend over de aandeeleri 
tlier Maatschappij in het bezit 
van het Rijk . . . . . . . . 

41. Rente van kapitalen ver
btrekt aan het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrlikkerij . . 

42. Rente van kapitalen ver
strekt aan het Staats_muntbedrijf 

43 .. · Rente van kapitalen ver- · 
·strekt aan de artillerie-inrich-

3i D E Q E l\f B ER. 

49. Aflossing van voorschot
ten ingevolge art. 33 der W o
ningwet . . . . . . '· . . . . f 

50. Terugbetaling van voor-
249,823.50 schotten verstrekt asn het 

Tiendfonds . -. . . . . . . . · . . 
51. Ten'lgbetaling van voor- · 

715,000.- schotten · voor den aanleg van 
spoorwegen met beperkte snel-

540,000.- h"id ,. . . . ·. . . . . . . . 
52. Terugbetaling van kapi

ta]en verstrekt aan het .Staats
bedrijf der Algemeene Lands
drukkerij . . .. : . . . . . . . 

900.- 53. Terugbetaling van kapi-
talen verstrekt aan het Staats
muntbedrijf . . . . . . . . . 

54. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan de artillerie
inrichtingen . . . . . . . . . 

55. Terugbctaling van kapi-
talen verstrekt ·aan het Staa.ts
bedrijf der Posterijen, Telegrafie 

273,000.- en Telefonie . . . . . . . . 
56. Terilgbetaling van kapi

talen verstrekt aan het Staats-
47,650.- visschershavenbedrijf te IJmui-

den . ........... . 
33,924.- 57. Terugb(ltaling.vanandere 

door den Staat verleende voor
schotten 

tmgen . . . . . . . . . . . . 150,000.-

· 1915 

163,000.-

Me1norie. 

13,300.-

66,055.-

35,100.-

244,740.-

11femorie. 

1W emorie. 

· 1vl emorie. 

44. Rente van kapitalen.ver
strekt aan het Staatsliedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Tele-

. t 2,051,261.10 

fonie . . . . . . . . . . . . 1,521,600.-
45. Rente van kapitalen ver-

strekt aan het Staatsvisschers-
havenbedrijf te IJmuiden 172,350.-

46. Rente van andere door 
den Staat verleende voorschot-
ten ..... . lYlemorie. 

Totaal . t 8,717,731.40 
Q. Terugbetalingen . van kapitalen, voorge
sclwten aan de kolonien in·· Oost- en West
I ndie, aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzon
dere fondsen, geinee11.ten, spoorwegmaat-

schappijen, enz. 
47. Aandeel van Neder

landsch Oost-Indie in de aflos-
sing van Nationale Schuld .. / 1,441,516.10 

48. Terugbetaling door· Suri
name van het voorschot ver- · 
strekt voor den aanleg van een 
spoorweg naa-r het Lawagebied. 87,550.-

R. Uitkeeringen door St,aa/sbedrijven van 
suppletoire premie wegens de pensioenver
zekering van het personeel als1iiede van brand-

verzekeringspremie, enz. 
58. Uitkeeringen van pre

mien door het Sfaatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij .. / 14;990.-

59. Uitkeeringen van· pre-
mien door het Staatsmuntbe-
drijf . . . . . . . . . . . . 6,700.-

60. Uitkeeringen van .pre-
mien door de artillerie-inrich-
tingen . . . . . . . . . . . 63,320.-

61. Uitkeeringen van pre-
mien door het Staatsvisschers
havenbedrijf tc JJ,nuiden 

62. Uitkeeringen van . pre
mien door het Staatsbedrijf der 

Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie, alsmede pensioensbUdra-
gen der ambtenaren tot clat be
drijf behoorende . . . . . . . 

.63. Uitkeeringen. vari pre-

2,900.-

1,068,9/50.-
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·mien door de Rijkspostspaar
bank, alsmede pensioensbijdra-
;gen der ambtenaren tot die in- . 
richting behoorende . . 

Totaal. . f 1,1 
S. Verschillende ontvangsten en toe allige 
baten het Departement van Buitenla 'dsche 

Zaken betre'(jende. 
64. Consulaatrechten . . . . / 
65. Schadevergoeding door 

•de Chineesche Regeering ver
schuldigd, ter zake van de on-
lusten in 1900. . . . . ...... · . 6,000 -

66. Bijdragen voor pensioen 
van burgcrlijke a.mbtenaren, 
onder het Departement van Biti
tenlandsche Zaken ressorteerende 

67. Opbre1~gst van verkochtf' 
rijksgoederen en eigendommen .. 
' 68. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 

Totaal ..... / 

15,000-

l,oot,.

b,500.-

11 ,500-
T. Versch-illende. ontvangsten en toe •alligt 

· baten het Departement van Justi ··e 
betre'(jende. 

69. Inkomsten van den Hoo- . 
gen Ro.ad van Adel en renten 
van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nation ale Schuld, 
rentende 2½ ton honderd, inge
schreven lmpitalen ... ·. . . . I 

70. Inkomsten voortvloeiende 
uit den arbeid in de gevange-
nissen en de Rijkswerkinrich-
tingen .......... . 

71. Eaten, hot beheer van 
den gewonen dienst der gevan-
genissen en der. Rijkswerkin
richtingen betreffende . . . . 

72. Inkomsten voortvloeien
de uit den dienst van het Rijks-. 
tucht- en opvoedingswezen . 

73. Griffierechten . _ . . . 

74. Gerechtelijke boeten .... 
75. Bijdragen voor pensioen 

van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Jus
titie ressorteerende . . . . . . 

76. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen. 

77. Andere ontvangsten niet 
tot do genoemde behciorende . 

2· ,000.-

1,02 ,000.-

9 ,750.-

2 ,300.-
24 ,ooo.~ 
45 ,000.-

10 ,000.-

,000.-

2 ,000.-

Totaal . . . / 1,98, ,050.-

,, 
U. 1: Verschillende ontvangsten -en toevallige 
baten het Departement van Binnenlandsche 

:, Zaken betre'(jende. 
78.i', Opbrengst van de Neder

landsche Staatscourant en het 
verslag der If andelingen van de 
Staten-Generaal .. . . . . . . f 

79. I, Op brengst van het Staat.s-
blad ' •• , .•.•. , . ; . 

80. ,: Eijdrage van de gemeen_. 
te Rotterdam in de kosten der 
aldaar bestaande Rijksinr;ch-
ting tot· opleiding van vroed-
vrouwen ......... . 

81.' Eaten: voortvloeiende uit 
het btlheer van de· Rijkskrank
zinnigengestichten . . . . . . 

82. •Baten voorijvloeiende uit 
het beheer van het Universi
teitsziekenhuis te Leiden . . . 

83. Eaten voortvloeiende nit 
het beheer van de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht .. 

· 84. ,, Eijdragen voor. het vol-. 
gen cl.er lessen aan de Rijks
universiteiten . . . . . . . . 

85. i•Betalingen voor het af
lcggerr der examens, bedoeld bij 
art. 138 der wet tot regeling van 
het hooger onderwijs . . . . . 

86. · Bijdragen voor het vol
gen der lessen aan de Technische 
Hoogeschool . . . . . . . . 

87. 'Eetalingen voor het a:£; 
leggen der examens aan de 
Technische Hoogeschool . . .. 

88. ';Bijdragen van leerlingen 
op de Rijks- hoogere burger
scholen . . . . . . . . . . . 

89. Bijdragen vangemcenten 
in do kosten van Rijks- hoogere 
burgerscholen . . . . . . . . . . 

90. Bijdragen van gemeen-
ten in de stichting van's Rijks
hoogere bnrgerscholen . . . . 

91. ,Schoolgelden van leer
scholeri: verbonden aan de Rijks
kweekscholen_ voor onderwijzers 

92. Eetalingen voor het af
leggen 'cler examens, bedoeld bij 
art. 88':der wet tot regeling van 
het lager onderw.ijs . . . . . 

93. Bijdragen voor pensioen 
va~ onderwijiers bij de lagere 
scholen . .. . . . . 
- 94. :; Teruggaven door ge-

46,000.~ 

7,500.-

7,000.-

53,000.-

20,000.~ 

62,000.-

300,000.-

35,000.-

175,000.-

30,000.-

120,000.-

38,000.-

40,000.-

14,000.-

61,000.-

650,000.~ 
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.mPenten ter zake van· hetgeen · 
,door haar, ·volgens art. 48 der 
wet tot regeling van· het lager 
onderwijs, over 1914 te veel is 
·genoten . . .. ·. . . . . . . . f 

95. Bijdragen van kweeke
lingen der ·Rijks-acaden-ie van 
-0eeldende kunsten .' . . . . . 

96: Schoolgelden van leerlin
·gen aan de Rijksnormaalschool 
-voor teekenonderwijzers ... 

97. Schoolgddcn ;an leerlin-
gen aan de Rijksschool voor 
Jmnstnijverheid . . . .... 

98. Vergoeding door gemeen
ten in da kosten van wachtgel
,den van onderwijzers 

99. Winst van het Staatsbe
,drijf der Algemeene Landsdruk
_kerij . . . . . . . . . . . ·. 

100. Bijdragen voor pensi
•oen van burgerlijke ambtenaren, 
,onder het Departement van Bin
nenlandsche Zaken ressortee-
•:rende ........... . 

101. Opbrengst van verkoch
:te rijksgoederen en eigendom-
.men ........... . 

102. Andere ont,angsten niet 
tot de genoemde behoorende 

130,000.--,-_ 

6,000.-

2,100 . ....:.. 

1,100.-. 

35,000.-

Memorie. 

300,000;-

1,000.-

20,000.-

Totaal .... / 2,153,700.
V. Verschillende ontvangsten en toevallige 

bctten het Departement van Marine 
betreffende. 

103. Bijdragen voor de op
leiding van addborsten en ad
,spirant-administrateurs bij het 
Koninklijk Instituut voor de 
Marine . . . . . . . . . . . f 34,500.-

104. Bijdragen voor de op-
leiding van adspirant-machi-
nisten .......... . 

105. Bijdragen voor.de oplei
•ding van jongelingen bij het in-
ternaat van adspirant-adelbor-
sten ........... . 

106. Uitkeering van Belgie 
wegens 'de vuurgelden op de 
-JV ester-Schelde . . . . . . . . 

107. Vergoeding door Belgie 
ingevolge art. 11 van de over-
eenkomst van den 27sten Oc-
tober 1904, goedgekeurd bjj 
de wet van den 12den December 
i905 (Staatsblad n°. 316), betref-

6,200.-

7,000.-

10,000.-

fende de verbetering der verlich
ting van de TV ester-Scheide . ·. f 

. 108. Teruggave door Belgie 
van de traktementen van de op
zichters en lichtwachters bij de 
verlichting van de W ester-Sc.1ielde 

109. Bijdragen voor pensioen · 
van burgerlijke ambtenaren on
der het Departement van Ma
rine ressorteerende . . . . . . 

110. Opbrengst van verkoch
te rijksgoederen en eigendommen 

lll. Andere ·ont'\angsten niet 
tot de genoemde behoorende 

Totaal . . . f 

39,100.-

9,735.~ 

18,000.-. 

105,000.-

30,000.-

259,535.-, 

W. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Financien 

betreffende. 

112. Verjaarde renten . . . / 27,000.-
113. Inkomsten van de Groot-. 

boeken der Nationale Schuld . 9,500.-
114. Door 's Rijks Munt af-

geleverde mun~ . . . . . . . 1,445,000.-
115. Rente .an het kapitaal' 

in de Grootboeken cl.er Natio
nale Schuld ingeschreven ten 
name van het ,,Fonds uit de zui-. 
vere winsten, verkregen uit aan-
1nimtingen voor rekening van het 
Rijk" . .......... . 

116. Winst van het Staat~
muntbedrijf . . . . . . . . . 

117. Vergoeding door pro
vinciiin en gemeenten voor de 
invordering van opcenten op de 
grondbelasting over het dienst-
jaar 1915, op de personeele be-
lasting over het dienstjaar 1914, 
op de belasting op de bedrijfs-. 
en andere inkomsten over het 
belastingjaar 1914/1915 en op de 
vermogensbelasting over het 
belastingj~ar 19l3/1914. ·. . . 

11 8. V ergoeding door de ge
nieente Rotterdam voor de inning 
van zeehavengeld en zeetijding-
recht . . . . . .. . . . . . . 

119. Teruggave wegens ·het 
aandeel der niet ten behoeve 
van's Rijks kas geheven opcen-
ten in de kwade posten op de 
grondbelasting en op de· perso-
neele belasting over het . dienst-
j aar 1913 en op de bedrijfs- en 

555,000.-

110,574.50. 

479,200.-

3,500.-

' 
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vernwgensbelastingen over het 
belastingjaar 1913-1914 ... / 

120. Opbrengst van de hoe
ten en verbeurdverklaringen bij 
de directe belastingen, de rech
ten op den invoer en de accijn
zen vallende . . . . . . . . 

121. Kosten van vervolging 
tot invordering van directe be
lastingen aan de schatkist ver-
vallen . . . . . . . . . . . 

122. Leges aan cie scha tkist 
vervallen : . . . . . . . · . . 

123. Ontvangsten wegens limi't
geest, gebezigd tot vermenging 
van gedistilleerd . en wegens 
stoffen, gebezigd tot vermen
ging van zout. . . . . . . . 

124. Ontvangsten wegens ver
richtingen betrekkelijk het ka-
daster . . . . . . . . . .. 

125. Opbrengst van het door 
de landmeters en boekhouders 
van het kadaster voor particu
lieren verrichte .werk.. . . . . 

126. Geconsigneerde gelden, 
waarvan het recht van uitkee
ring · in 1916 vervalt . . . . . 

127. Opbrengst. van het ver
kort verslag van de vergade
ringen der Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal . . . . . 

128. Eijdragen voor pensioen 
. van burger!ijke ambtenaren, tot 

de Hoage Staatslichamen behoo-
rende ............ . 

129. Eijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Fi
nancien ressorteerende . . . . 

130. Opbrengst van verkoch
te Rijksgoederen en eigendom-
men ...... · .. · ... . 

131. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . 

ii 
.1; 

fr 
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380,000.--'--

40,000.-

160,000.-

245,000.--

132,000.-

82,000.-

94,000.-

3,800.-

5,000.-

i: 
134, Teruggaven van voor-

schotten· aan officieren verstrekt 
tot ~nschaffing van paarden . · / 3,500.-

135!; Winst van het bectrijf 
der ar_tillerie-inrichtingen . . . Merrwrie. 

136:: Eijctragen voor pensioen 
van bi'.irgerlijke ambtenaren, on-
der het Departement van Oorlog 
ressorteerende . . . . . . . • 18,000.-

137 ;' Opbrengst van verkoch-
te rij~sgoederen en eigendom-
men :: ·. . . . . . . . . . . 270,000.-

138., Andere ont;vangsten niet 
.tot de. genoemde· behoorende .' .. 25,000.-

Totaal . . . / 413,400.--, 
IJ. 1 Verschillende .ontvangsten en toevallige 

baten het Departement van TVaterstaat 
betreffende. 

139.• Teruggave door Belgie 
van de kosten van exploitatie 
en onderhoud van.de Rijkselec-
triciteitswerken te· Terneuzen . f 24,100.-

140.', Eaten vobrtvloei~ndeuit 
den a~nleg der Staatsspoorwe-
gen . , . . . . . . . . . . . 30,000.-

141. · Eijdrage van Belgie in 
het on~erhoud van het kanaa.J 
van Gent naar Terneuzen. . . 

142. · Eijdragen 'n de kosten 
van aanleg en onderhoud van 
landsw13rkPn. . . . • .. . • • 

143 .. Teruggave van de.nit de 
Staatsbegrooting bestr,eden kos
ten van de Rijkspostspaarbank. 

94,500.-

437,100.-

1,026,000.-
10,000.- 144. ' Winst van het Staats-

visschetshavenbedrijf . . . . . 
145. Winst van het Staats

bedrijf dn Posterijen, Telegra-
240,000.- .fie en Tclefonie . . . . . . . . . . . 

8,000;-

1_20,000.-

146. 'Eijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, 
onder ,het Departement van 
W aterslaat ressorteerende . . . 

14 7. 'Ophrengst van verkoch
te rijk~

0

goederen en eigendorn-

• 21![ einorie. 

412,020 . ..:.., 

40,000.-

Totaal . . . / 4,149,574.50 ·men_ .;: ............. . 
X. Verschillende ontvangst,en en toeva.llige · 

.. baren het. Departement van Oorlog 
betreffende. 

148. Andere ont-;angsten niet 
tot de genoemde behoorende · .-

25,000.-

20,000.~ 

132. Eijdragen voor de op-
leiding van cadetten bij de Ko-
ninklijke Militaire Academie . . / 74,400.-

133. Eijdragen voor de op-
]eiding van cadetten aan de 
Cadettenschool . . . . . . . 22,500.-

Totaal . . . / 2,108.720.
Z. Verschillende ontvangsten en toevallige 
bat,en, het Departement van Landbouw, 

Nijverheid en Handel betreffende. 
149. Eaten voortvloeiende uit 

het beheer der Rijks- hoogere 
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land-, tuin- en boschbouw
school te W ageningen en de bij
dragen van Nederiandsch Oost
Ihdie in de kosten dier school f 

150. Bij<iragen van de leedingen 
der middelbare Neclerlandsche 
landbouwschool te Groningen. 

151. _Bijdragen van ae leer
lingen der middelbare koloniale 
Iandbouwschool te Deventer . . 

152. Bijdragen van leerlingen 
der Rijkszuivelschool te· Bols
waril en de bijdrage der provin
cie Fries/and in de kosten dier 
school _ . . . . . . . . .. 

153. Bijdragen van leerlin
gen der Rijkslandbouwhuishoucl
school ,,de Rollecate'' . . . . . 

154. Bijdragen van leerlin
gen op de Rijksland- en tuin
bouwwinterscholen . . . . . . 

155. Inkomsten van het 
hengstveulendepot te Bergen op 
Zoom . •..•....•.. 

156. Ontvangsten wegans . 
Rijkskeuring ,van hengsten . . 

157. Eaten voortvloeiende uit 
het bijzonder toezicht op de be
reid- en bewaarplaatsen van 
boter in perceelen, waar en 
boter en margarine wordt be
reid, ingevolge art. 9, 2de lid, 
der Boterwet . . . . . . . . 

158. Baten voortvloeiende uit 
het onderzoek van terreinen, 
planten, enz., bet onderzoek 
van ter in- of doorvoer toegela
ten aardappelen en uit het ge
bruik van blauwzuurdamp ter 
bestrijding van voo~ den land
en tuinbouw schade!ijke dieren. 

159. Baten voortvloeiende uit 
het beheer van 's Rijks veeart
senijschool . . . . . . . . . 

160. Baten voortvloeiende uit 
het Koninklijk besluit van 1 De
cember 1910 (Staatsblad no. 
364), laatstelijk gewijzigd bij 
dat van 8 Februari 1912 (Staats
blad 11°. 64), ho..;_deride bepalin
gen ter bestrijding van tuber
c.ulose onder het rundvee. · .. 

161. Baten voortvloeiende uit 
de keuring van voor uitvoer 
bestemd vleesch . . . . . . . 

162. Baten voortvloeiende uit 
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het beheer van 's ,Rijksserumin-
richting. ... . I 113,000.-

163. Opbrengst der. Rijks-
43,900.- landbouwproefstations 72,000.-

164. Inkomsten van het R,jks-
zuivelstation te ·Leiden . 6,000.-

1,550.- 165. Baten betreffende den 
dienst van de zuivelconsulent-
schappen 10,150.-

8,000.- 166. Justeerloonen van ge.-
wichten. 20,000.-

167. Baten voortvloeiende uit 
het Staatsmijnbedrijf, na aftrek 
van de vrachten en verdere on-

3,000.- · kosten op den verkoop van de 
producten vallende . 7,851,300. -
- 168. Ontvangsten, voortvloei-

200.- ende uit de uitvo_ering van. de . 
-Octrooiwet 1910 . 111,000.-

169. Ontvangsten ingevolge 
4,000._.:,_ de Merkenwet laatstelijk gewij-

zigd bij de wet van 8 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 64) 25,000.-

15,000.- 170. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on-

1,500.- der het Departement van Land-
bouw, Nfiverheid en Handel· res-· 
sorteerende '115,000.-

171. Opbrengst van verkoch-
te rijksgoederen en eigendom-
men 20,000.-

172. Andere ontvangsten niet 
5,100.- tot de genoeinde behoorende 30,000.-

Totaal .•. f 8,752,100.-

AA. V P.rsch·illende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Kolonien 

betreffende. 

173. Aandeel in de ontvang-
2,400.- sten wegens kabeltaksen uit de 

door de Duitsch-Nederlandsche 
Telegraaf-Maatschappij geex-

39,000.- ploiteerde lijnen . . . . . . . f 
174. 'Iernggave door Neder

landsch-Oost-Indie van de kos- . 
ten van het personeel van het 
statistisch bureau en van het 
techriisch bureau bij het Depar-
tement van Kolonien, en van 
den concierge bij het bureau 

5,000.- van de Genoeskundige Com
missie bij dat Departement, als-' 
mede van de traktemen~en van 

250,000.- de leden van ae commissie van 
kouring en -van het pakhuisper-

56,000.-

,r. 
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soneel bij het koloniaal etablis-
sement te Ainsterdam . . . . f 116,688.-

175. Ontvangsten . van het · 
militair hospitaal, van de apo
theek en van het magaiijn van 
geneesmiddelen te Param,aribo 
en van de militaire ziekeninrich-
tingen te Nickerie m te Albina. 1G8,400.-

. 176. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Kolo-
nien ressorteerende. . . . . . 15,000.-

177. Opbrengst ven verkoch-
te rijksgoederen .en eigendom-
men . . . . . :. . . , . . . 1,000,:..._ 

178. Andere ontvangsten niet 
tot de geno(mde behoorende 10,000.-

Totaal . . . / 367,088.-c-
Totaal van de wet. op de middelen 

t 224, 703,460.-

31 December 1915. WET, tot regaling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Wedu
wen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren voor het jaar 1916. S .. 527. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aanvangstraktementen 
van den directeur en van de ambte
naren en bedienden, toelage aan den 
kamerbewaarder-concierge als abon
nement voor het schoonhouden der 
lokalen, belooning van een vaste
•knecht voor het stoken en onder
houden van den heetwaterver
warmingsketel, benevens biloonin
gen voor schrijf- en rekenwerk van 
tijdelijk bij het ·fonds werkzaam 
gestelde personen . . . . . . . , / 

Art. Ibis. Traktementsverhoogin
gen in den thans bekleeden rang in 
vorige jaren toegekend en krachtens 
de periodieke traktementsregeling 
of anderszins nog toe te kennen in 
den loop van het begrootingsjaar aan 
den directeur en aan de verder in 
artikel I bedoelde ambtenaren en 
bedienden .......... . 

Art. II. Bureel- en lokaalbe-
hoeften, drukwerk en aankoop van 

.boeken ... · ........... . 
Art. III. Toelagen en presentie

gelden voor c.ommissarissen · ·.. .. . 
Art. IV. Reis- en verblijfkosten 

van commissarissen, van den direc-

39,990 

8,000 

2,400 

1l 
teur en van de ambtenaren en be-
diend~n . . . . . . . . . . . . ·. i 

Art V. Aandeel van het We
duweil- en Weezenfonds voor bur, 
gerlijke ambtenaren in de toelagen 
en presentiegelden van de. leden van 
den ,?urgerlijkon Pensioenraad . ·. 

Art. VI. Onderhoud, assurantie-. 
premie en bewakingskosten door de 
geme~ntebrandweer · van het ge
bouw; waarin de bureelen zijn ge
vestig0d en onderhoud van den tuin 
achtej; dat gebouw, benev~ns toelage 
van een bouwkundige, ·belast met 
het toezicht over het gebouw ..... 

A.rt~ VII. Pensioenen van we
duweii en weezen van burgerlijke 
ambtenaren en van Rijkswerklieden 
over 1916 en afgesloten dienstjaren 

Art. VIII. Pensioenen van we
duwe11 en weezen.· van onderwijzers 
en var'i leeraren aan bijzondere gym
nasia ~n aan bijzondere hoogere bur
gerscholen over 1916 en afgesloten 
dienstjaren .. , -... , .... 

Art.,1 IX. Aankoop van inschrij
vingen op de Grootboeken van de 
N atioriale Schuld, van effecten en 
van aI)dere geldswaardige papieren, 
beleggingen irr schuldvorderingen 
door hypotheek of door onderpand 
vau effecten gewaarborgd, alsmede 
alle m!3t dien aankoop.en die beleg
gingen'. in verband staande uitgaven 

Art.' X. Restitutie van ingehou
den bijdragen, bedoeld bij het 5de 

· lid van artikel 17 der Weduwenwet 
voor d~ ambtenaren 1890 en bij het 
8ste lid van artikel 21 der Weduwen
wet vcior de onderwijzers 1905 en de 
artike]en 3 en 27 der Rijkswerk- · 

·liedenwet 1914 .. ·. ·. : .... 
A.rt. XL Kosten van het opma

ken der vijfde wetenschappelijke 
balans"en alle daarmede in verband 
staande uitgaven . . . . . . . . 

Art. XII. Aankoop van perceelen, 
welke ,,bet gebouw van het fonds 
belenden en verbouwing van ~en of 
meer dier perceelen tot uitbreiding 
van d(l bureau's, alsmede alle met 
den aa;nkoop en de verbouwing in 
verbarid staande uitgaven . , . . 

Art. ,XIII. Onvoorziene uitgaven 

50(} 

950 

2,000. 

1,840,000 

337,000 

4,145,829 

4,000 

4,000 

50,000 
2,000 

en alzoo tot een ·bedrag van . f 6,443;069 
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Bij de artt. 2; 3 en i worden de midd len 
tot dekking; overschrijving en betaling van 

onvoorziene uitg_aven _:eregeld. .-. .- . I . 
31 December 1915. WET, houdende herzie~mg 

der wettelijke bepalingen ·omtrent de ),eta
ling van den accijns op het gediRtille~rd. 
s. 528. I 

Bijl. Hand. 2• Kamei· 1916/16, n°. 193, 1,-8. 
Hand. id. 1915/16, bladz. 612. 
Hand. l• Kamer 1915/16; bladz. 37, 54. 

1
70. 

WJ.J WILHELMINA, ENZ •••• doen te weyen : 
· Alzoo wij in ?ve~eging ge~?men he?pen·, 

dat het wenscheliJk 1s de wettebJke bepalingen 
omtrent de beta.ling van dPn accijns op I het 
gedistil_leerd te herzien ; _ · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
1

enz-. 
- Art. 1. De wet van 20 Juni 1862 (Staatlbl,ad 
n°. · 62). houdende . bepalingen bmtl'ent den· 
accijns op. 'het binnenlandsch gedistill erd, 
zooals die zal luiden nadat de wet van 31 De- · 
cember 1914 (Staatsbl,ad -n°. 646) zaL hef ben 
opgehouden van kracht te zijn, wordt 1\ader 
gewijzigd als volgt : . : I 

In artikel 82, § 3, vervallen onder let7er a 
de. komma en __ de ';oorden : ,,of om elde1s te 
worden veracc1Jnsd' . • ·· 

Artikel 84, § 3, vervalt. • · · · r • ._ 
In artikel 87, § 1, letter i wordt voor : -J,met" 

dadelijke betaling van den accijns" geleken : 
met betaling van den accijns door den lafle: 
veraar. 

In § 2. van dat artikel' wordt in plaats ran·: 
''.in eene andere. g~~eente, met dadelijke pe:a• 
1mg van den acc1Jns" gelezen : met betaling 
van den accijns door den afleveraai-, in eerie 
andere gemeeilte. 

Artikel 90 wordt ingetrokken. 
Artikel 91 wordt gelezen: 

-Art. 91. § 1. De ontvanger geeft op de 
daartoe ingeleverde -aangifte, een vervoerbiljet 
af, dienende om de uitslag, vervoer en inslag 
:van het .gedistilleerd te dekken, en vermel
dende: 

a tot en met i : dezelfde opgaven als bij deze 
onderdeelen van art. 87 voor de daarbij ver
meldende aangifte zijn voorgesehreven ; 

k. den te volgen weg ; 
l. het tijdstip van ingang ; 

m. den tijd voor het vervoer toegestaan ; 
welke tijd derwijze kan worden gesplitst, dat 
het ver:voer tot op zekere afstanden, ·binnen 
den daarvoor afzonderlijk aangewezen tijd, 
moet volbraeht zijn ; 

n . . of de afteekening van het vervoerbiljet 
door ambtenaren al d 1,n niet moet geschieden 

bij den uitslag, b~j het vertrek nit de gemeente, 
op de daartoe· aan te wijzen posten onderweg-
en bij den inslag, .· · -· · . 

§ 2. De ontva:nger geeft een dubbel van het
vervoerbiljet af; bevattende de onderdeelen a 
tot en met f, i en l, welk dubbel onder den 
afleveraar verblijft -ter zijner verantwoording_ 

§ 3. De -op het vervoerbiljet uitge~lagen 
hoeveelheid gedistilleerd wordt· op de rekening: 
des afleveraars afgeschreven. 

§ 4. Voor den accijns van het uitgeslagen 
gedistilleerd geniet: de brander,' distillateur of 
handelaar tegen behoorlijken borgtocht krediet 
tot den. Donderdag van de week · volgende· 
op die waarin de uitslag heeft plaats gehad. 

Die accijns kan met een bij algemeenen maat
regel van bestuur te regelen bedrag worden ver-
mind<"rd, als vergoeding voor • rentevei-lies en•. 
voor gevaar van -onverhaalbaarheid. 

Artikel· 92 wordt gelezen: 
Aan de. branders, distillateurs en handelaars. 

wordt ter zake van het gedistilleerd dat zij 
met betaling van den· accijns afleveren, voor· 
zoodanig gedeelte van den koopprijs als ge-
lijkstaat met den acc~jns, op de roerende goe-• 
deren van den kooper gelijk privilegie verleend,. 
als 's Rijks schatkist vqor den accijns op hunne
eigen roerende goederen heeft. 

Artikel 94 wordt gelezen : 
Art. 94, § 1. Wanneer de plaats van be-

stemming behoort onder hetzelfde kantoor· 
van ontvang ·a]s die van den uitslag, geeft de
ontvanger, op de daartoe ingeleverde aangifte,. 
een vervoerbiljet af, µienende- om de uitslag,. 
vervoer en inslag van het gedistilleerd te dekken,. 
en houdende dezelfde aanwijzingen als bij. 
de onderdeelen a tot en met n van art. 91 
voor het daarbij vermelde vervoerbiljet zijn 
voorgeschreven .. Het vervoerbiljet vermeldt
voorts den tijd binnen welken het behoorlijk 
afgeteekend, ten kantore der afgifte moet zijn. 
terugontvangen. 

§ 2. Wanneer de plaats van bestemming: 
niet behoort onder hetzelfde kantoor van ont
vang als die van den uitslag, geeft de ont
vanger, op de daartoe ingeleve,de aangifte, een 
gelijk vervoerbiljet af, houdende tevens de dag
teekening en het -nommer van het bij ·art. 88-
voorgeschreven bewijs. 

§ 3. Ten aanzien van de in <lit artikel ver
melde vervoer biljetten zijn de § _§ 2 en 3 van 
art. 91 van toepassing. In ·het af te geven 
dubbel wordt voorts· de tijd vermeld, ·binnen. 
welken het vervoerbiljet, behoorlijk afgetee
kend, ten_kantore der afgifte moet zijn terug
bezorgd. 
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-§ 4. Wanneer het vervoerbiljet niet binnen 
den-bepaalden tijd en voor de voile uitgesiagen 
hoeveelheid behoorlijk afgeteekend ten kantore 
der afgifte is terugontvangen, wordt de accijns 
van het uitgeslagen gedistilleerd van den aflec 
veraar ingevorderd. . 

Artikel 100 wordt gewijzigcl als volgt : 
In §-1 vervalt: ,,en p". 
Aan die§ wordt het navolgende toegevo~gd : 

Het vcrvoerbiljet vermeldt voorts den• tijd 
binnen welken· hilt behoorlijk -afgeteekend, .ten 
kantore der afgifte moet zijn terugontvangen. 

§ 2 wordt gelezen: Ten aanzien van dit ver
voerbiljet zijn de § § -3 en 4 van art. 94 van 
toe passing. 

Artikel 102, § 2, wordt gelezen : Ten aanzien 
van dit vervoerbiljet zijn de § § 3 en 4 van 
art. 94 en § 3 van art. 95 van toepassing. 

In § ~ van artikel 105 wordt, voor : ,,en i van 
art. 90 voor de daarbij vermelcle quitantie zijn 
voorgeschreven", gelezen: van art. 87, § 1, 
voor de daarbij vermelde aangifte zijn voor
geschreven, en het bedrag van den betaalden 
accijns. 

In artikel 108 vervallen onder letter c de 

" 11 
InJ, artikel 126, § 1, wordt achter :· ,;eene 

quitantie van betahlderi accijns'.' -i:ilgelascht : 
, ee~: vervoerbiljet· als bedoeld in art: 91. · 

2. :' De wet van l JWei 1863 '(Staatsblad :il.O. 47) 
houd~nde nadere · . bepalingen omtrent dim 
accij~s, en bepalingen ·omtrent het invoerrecht 
op g~distilleerd, gewijzigd · bij de wetten· van 
18 Juli 1911 (Staatsbladnos. 246 en 247);.,vordt 
nader gewijzigd als volgt : 

Artikel 4 wordt golezen : · 
Art. 4 § 1. Bij invoer tot verbruik wordt de 

accijris betaald . op dezelfde plaats a\s net 
invoerrecht tegen quitantie, tevens dienende 
tot geleibilj et. 

§ 2''. Bij invoer· met bestemming · tot inslag 
onder krediet voor den accijns of tot opslag in 
entrepot, zijn ·op den volgbrief, af te geven 
overeenkomstig de voorschriften der . meer
gerioemde algemeene wet, van toepassing .de 
bepalingen van art. 95,- § § 1-3, of van art.- 101, 
§ § 1 ~n 2, der voormelde wet van 20 Juni 1862, 

Art~kel 5 wordt. gelezen : 
Wo:i;dt in het geval van opneming volgens 

art. 2; § 2, of bij aangifte- volgens art. 2, § 3, 
de sterkte niet terstond opgenomen en moet 

komma en de w6orden : ,,of om elders te warden zulks ~olgens de voorschriften; krachtens art. 3, 
veraccijnsd". 

In § 2 van artikel 109 wordt achter litt. b 
ingevoegd : en d, en vervalt de vermelding der 
artt. 90, 91 en 92. 

Aan die § wordt het navolgende toegevoegd: 
Bij uitslag volgens litt. c ·wordt na betaling 

van den accijns, quitantie afgegeven, tevens 
dienende tot geleibiljet. 

In artikel 113, § 1, wordt voor: ,,eene quitantie 
van betaalden accijns" gelezen : eene quitantie 
van betaalden accijns, een vervoerbiljet als 
bedoeld in a.rt. 91. 

In§ 2 van dat artikel wordt onder Iitt:a en b 
-voor : ,,de quitantien" gelezen : de quitantien, 
vervoerbiljetten. · · 

In § 1 van artikel 114 vervalt onclerdeel d; 
in § 5 van dat artikel vervallen de wo<irden : 
,,quitantie of". 

In § I van artilcel 115 vervallen de woorden : 
,,§ 1 lit. d, of". 

In artikel 121, § 1, wordt achter : ,,eene. be
hoorlijke quitantie van betaalden accijns" ing~
lascht : een behoorlijk vervoerbiljet als 
in art. 91 is ·bedoeld. 

In artikel 124, § l, wordt achter ,,quitanticn 
v,tn den betaalden accijns" ingelascht : , ver
voerbiljetten als bedoeld in art. 91.. 

In § 2, litt. a en b van dat. artikel wordt 
achter ,,quitantien" ingelascht : , vervoer
biljetten. 

§ 1 c, 'der voormelde wet van 20' Juni 1862 uit
gevaardigd, later of elders geschieden, clan kan 
niettemin het gedistilleer_d, nadat daarvan 
proeven zijn .genomen, dadelijk met een volg
brief vervoerd en tot verbruik ingeslagen . of 
in entrepot opgeslagen worden, op welken volg
brief in laatstbedoekl giival de voorschriften 
van toepassing zijn, aangehaald in § 2 van het 
vorig artikel. : De borgstelling geschiedt naar 
de sterkte van negentig percent. · 

3. Deze wet treedt in werking 1 Ja.nuari 
1916. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, .den 31.sten De

cen1ber 1915. 
. WILHELMINA: 

De .Minister. va1i Ji'inancien, TnEun. 
(Uitgeq. l Jan. 1916:) · 

31 December 1915. WET,. tot wijziging en ver
hooging van het zevende ,hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting _voor het dienstjaar 1914. 
s. 529. . 

Bij dyze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en verminderd en wordt: de ·omschrijving· van 
een artikeL.veranderd; _ 

Tengevolge van <leze verhoogingen en ver
minderingen en in verband .. met artikel 7 der 
wet van 30 December l9l4·(Staatsblad n°. 630), 
wordt :! 
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. het totaal van de Iste afdeeling gebracht 1 

op t 413,494.17 ; 
dat van de afdeeling Arbeidersverzekering 

op t n,850,111.-'; 
dat der IXde afdeeling op f 12,748,523.50; 
dat .der Xde afdeeling• op f 10,215,889.22; en 
het eindcijfer . van het hoofdstuk op 

t 59,734,063.226• 

31 December 1915. WET, tot verho9ging van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1914 ... S. 530. 

Bij deze wet wordt een ar.tikel v.erho.ogd. 
Tengevolge hiervan wordFhe·t · totaal ian de 

Iste Afdeeling en dat van het geheele hoofd
stuk met gelijk bedrag verhoogd en all:IOO 
onderscheidenlijk gebracht op f 34,046,612.80 
en f 40,193,112.80. 

_31 Deeembe,· 1915. WET; tot wijziging .en ver
hooging van het t;veede hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar Hl14. 
S. 531. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver-· 
hoogd en verminderd. 

Tengevolge _hiervan wordt het_totaa\ van de 
IV de Afdeeling- gebracht op f 20,465.-; dat· 
der Vlde Afdeeling op f 39,000.-· en het eind
cijfer van het hoofdstuk op f 825,997.50. 

31 December 1915. WET, houdende aanvulling 
· van de wet van 3 Augustus 1914 (Staqtsblad 
n°. 344), houdende verbod tot uit- en ver
voer van sommige artikelen. S. 532. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1915/16, n°. 247, 1-8. 
Hand. id. l!J15/16, bladz. 912. 

. Hand. 1° Kame-i· 1915/16, bladz. 54-56, 67, 69. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ·artikel 2 der wet van 
3 Augustus 1914 (Staatsblad n•. 344), houdende 
verbocl tot uit- en vervoer van sommige arti
kelen, aan te vullen ; 

Zoo is het, clat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 2 der wet van 3 Augustus 

1914 (Staalsblacl n°. 3,:14); houdende verbod tot 
uit- en vervoer van sommige artikelen, worden 
achter het eerste lid twee nieuwe leden inge
voegd, luiclende: 
· ,,Hij die eenig goed; waarvan de uitvocr ver

boden· is -aan een onclernemer van vervoer ten 
vervoer naar het buitenlan.d aanbieclt·of aan 
ambtenaren der invoerrecp.ten en accijnzen ten 
uitvoet aangeeft; woi-:dt .gestraft met ge_':ange
nisstraf van ten hoogste acht maanden of gelcl
boete van ten· hoogste zestig_ gulden. 

1915. 

. 1\-Iet dezelfde straffen wordt gestraft hij; die 
in, op of aan een spoortrein,-vaartuig qf ander 
vervoermiddel eenig goed -waarvan de uitvoer 
verboden is, . aanwezig heeft, terwijl het ver
v.oermiddel zich bevindt ter plaatse waar het, 
alvorens naar 1rnitenslands te vertrekken door 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen moet 
worden uitgeklaarcl." · 

Het voorlaatste lid van het artil\~l wnrclt ge
lezen: 

,,Het_ggE,l.d, waarvan de uitvoer of hetvervoer 
verb.oderi'ds, kan worden verbeurd verklaarcl." 
·_<:r Da~e wet treedt in werking me~ ingang 
van den clag, volgende op dien, waarop zij is 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den. 3lsten De

cember 1915. 
WILHELl\UN A .. 

De Minister van· Oorlog, .BosnooM. 

De Minister van Mai·ine, J. J. RAMBONNET. 

De .Min. van Landbouw, Nijve(heid en Hande!, 
POSTHUMA .. 

De jyfinister van Financien, · TREUB. 

(Uitgeg. 7 Jan. 1916.) 

31 December 1915. WET, houdende tijdelijke 
bepalingen betreffende het vervoer en de 
nederlage van goederen. S.· 533. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1915/16, n°. 252, 1-8. 
Hand. id. 1915/16, bladz. 880-887. · 
Hand. l• Kamer 1915/16, bladz. 56, 69. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doeri .te weten : 
Alzoo Wij in ov:erweging genomen hebben, 

dat het in verband met de tegenwoordige tijds
omstandigheden .wenschelijk is tijdelijke bepa
lingen vast te stellen betreffende het vervoer 
en de nederlage van goederen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1: Voor de door Ons aan te wijzen ge

deelten van· het grondgebied des Rijks, gelegen 
tusschen de naar aanleiding van artikel 177 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staawblad n°.- 38) vastgestelde linie eenerzijds 
en de zee of .het vreemde grondgebied ander·
zijds, · alsmede voor de verder door Ons aan te 
wijzen gedeelten der Wester-Scheide, gelden de 
bepalingen vervat in de artikelen 2 en 9 dezer 
wet. 

2. Het vervoer van alle goederen in andere 
clan binnenwaartsche riclj.ting, voor zoover dit 
niet geschiedt met geldige documenten tot uit
of doorvoer, moet gedekt zijn door binnenland
sche paspoorten. 

Onze Minister van Financien is bevoegd 

44 



1915 

hierop uitzondering toe te laten, zoo noodig, 
onder daarbij te stellen bijzondere v6orwaarden. 

3. De in artikel 2 bedoe!de binnenlandsch:e 
paspoorten worden afgegeyen door den ontvan
ger onder wiens· kantoor de plaats van· afzen
ding is gelegen, op daartoe door den afzender 
met inachtneming van artikel 120 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
no .. 38) in te leveren aangifte, na zekerheid
stelling voor het tweevoud der waarde die de 
goederen gerekend worden in het.voor de plaats 
van bestemming naastbij gelegen vreemde land 
te hebben ;, en voor. zooveel de door ·onzen 
:Minister van Financien aan te wijzen goederen 
betreft, slechts tegen intrekking van eene ver
gunning tot inslag, ten name van dengene, 
voor wien de goederen bestemd zijn, voor. eene 
hoeveelheid niet kleiner dan die wellrn in. de 
aangifte ·is vermeld. 

w·aar in dit en in het volgend artikel gespro
ken _wordt van ontvanger, wordt daarmede be
doeld de cintvanger der invoerrechten of, voor 
gemeenten waar geen zoodanig ontvanger is 
gevestigd, de ontvanger det accijnzen. 

4. De v~rgunning tot inslag bedoeld in 
artikel 3 wordt afgegeven door of vanwege den 
ontvanger, onder wiens kantoor de plaats van 
bestemming der goederen is gelegen, op aan
vraag van den ontbieder, doch voor geen groo
tere hoeveelheid dan geacht wordt noodig te 
zijn voor diens huiselijk gebruik of voor de 
uitoefening van diens bedrijf, in verband met 
den normalen omvang van dat bedrijf en zijn 
normaal binnenlandsch debiet, een en ander 
ter beoordeeling van hem die de vergunning 
afgeeft. De vergunning is slechts geldig voor 
den daarin vermelden termijn. 

5. De binnenlandsche paspoorten vermelden : 
a. de plaats en den dag van afgifte; 
!J. den naam en het beroep des afzenders 

en de plaats van afzending ; 
c. den naam, het beroep en de woonplaats 

van dengene voor wien de goederen bastemd 
zijn; 

d. het panel waarin: de inslag zal geschieden ; 
e. de omschrijving van soort, hoeveelheid 

en verpakking der goederen ; 
/. den naam des vervoerders en de omschrij

ving van het middel van vervoer ; 
g. den te volgen weg ; 
h. het tijdstip waarop het vervoer zal 

beginnen; 
i. den tijd voor het vervoer toegestaan ; 
k. de kantoren oi posten waar het document 

ter afteekening moet worden vertoond ; 
l. den tijd binnen welken het document 
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kantore van afgifte moet worden terug, 
bezprgd voorzien van eene ambtelijke verklaring, 
dat'. de goederen binnen den voor het vervoer 
toegestanen tijd ter bestemmingsplaats zijn in
geslagen. 

6. Indien een paspoort niet binnen den 
be11aalden tijd behoorlijk afgeteekend ten kan
tore van afgifte is terugbezorgd, wordt het 
bedrag waarvoor volgens artikel 3 zekerheid. 
is gesteld, ten· bate -van 's Rijks schatkist 
ingevorderd. 

7: Tot dekking van het vervoer kunnen 
nict•, dienen binnenlandsche paspoorten, die 

· niet, op de daarin aangewezen kantoren of 
post.en zijn afgeteekend of die niet.met de goede
ren,:' den tijd, de plaats en de wijze van vervoer 
overeenstemmen. 

Verandering van vervoerder of vervocr
middel, van den te volgen weg of van den ver
voertijd, in een paspoort vermeld, kan bij 
aanteekening op het document worden toe
gestaan door den naastbijzijnden ambtenaar der 
invo'errechten en accijnzen. 

8.'' Het bepaalde bij artikel 135, tweede lid, 
der Algemeene ·Wet van 26 Augustus 1822 
(Sta/itsblad n°. 38) is mede van toepassing ten 
aanzien van de volgens deze wet afgegeven 
binnenlandsche paspoorten. 

9. 'Het is aan een ieder verboden in de panden 
of op de erven die bij hem in gcbruik zijn, eene 
grootere hoeveelheid . goederen aanwezig te 
hebben dan redelijkerwijze geacht kan worden · 
noodig te zijn voor zijn huiselijk gebruik of voor 
de uitoefening van zijn bedrijf, in verband met 
den ·normalen omvang van dat bedrijf en zijn 
normaal binnenlandsch debiet. 

Indien een der met de opsporing van over
tredingen dezer wet belaste ambtenaren oor
deelt,' dat eene grootere hoeveelheid goederen 
voorhanden is dan volgens het eerste lid van 
dit a~tikel is toegelaten, kan bij den gebruiker 
van het pand of er£ gelasten de door hem aan te 
wijzen goederen binnen een_ door hem te stellen 
termijn te vervoeren naar eene .binnenlandsche 
plaats' .gelegen buiten het krachtens artikel 1 
aangewezen grondgebied. Wordt aan dezen 
last niet voldaan, clan warden de aangewezen 
goederen in beslag genomen. 

10. " De met de opsporing van overtredingen 
dezer 1:wet, belaste am btenaren he b ben toegang 
tot al.le panden en erven, waarvan bekend is ,, 
of recJ:elijkerwijs vermoed kan warden, clat er 
overtr~cling van artikel. 9, eerste lid, plaats 
vindt. '.\ Zij zijn bevoegd de hoeveelheid der 
in die uanden of op die erven aanwezige goederen 
op te ,nemen. 
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Wordt hun de toegang belet of gewcigerd, dan 
verschaffen zij zich dien dcsnoocj.s 1net behulp 
van den sterken a)-'.ril. 

Lokalen die uitsluitend tot woning dienen, 
of die alleen door eene wornng, uitsluitend hier
toe dienende toegankelijk zijn, treden zij tegen 
den wil van den bewoner· met binnen dan op 
vertoon van eene bijzondere lastgeving van den 
burgemeester of van =den kantonrechter, 'tenzij 
eerng voorwerp aan hun onderzoek mocht wor
den onttrokken en zij dit in die lokalen zien 
overbrengen. De lastgeving zal niet worden 
geweigerd dan met opgaaf van redenen. De 
verantwoordelijkheH voor. de . gevolgen der 
visitatie blijft steeds voor de ambtenaren die 
baar verricbten. Van bet binnentreden maken zij _ 
proces-verbaal op, dat binnen tweemaal 24 uren 
aanden b'ewoner inafschriftwordt medegedeeld. 

11. Hij die in strijd met het eerste lid van 
artikel 2 of in strijd met eene bijzondere voor
waarde als bedoeld bij het tweede lid van dat 
artikel, eerug gord wervoert, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of eene 
geldboete van ten boogste bonderd gulden. 

Zoodanig goed kan worden verbeurd ver
klaard. 

12. Ov(lrtreding van artikel 9, eerste lid, 
wordt· gestraft met gevangenisstraf van ten 
boogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
bonderd gulden. 

Het goed kan, indien bet is in beslag genomen, 
worden verbeurd verklaard. · 

13. De feiten, strafbaar volgens de bepalingen 
dezer wet, worden bescbouwd als misdrijven. 

14. Met het opsporen .van overtredingen 
dezer wet zijn, behalve de bij artikel 8, nos. 1_:._4 
en 6 van het Wetboek van Strafvordering aan
gewezen personen, befast de ambtenaren der 
invoerrechten en accijnzen. 

15. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende . op dien, waarop zij is 
afgekondigd. 

Zoodra de omstandigbeden de intrekking 
dezer wet toelaten, wordt een daartoe strekkend 
voorstel van wet aan de Tweede Kamer ge
zonden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te .'s-Gravenhage, ,den 3lsten · De

cember 1915. 
, WILHELMINA. 

De .Minister van Pincmcien,, TREUB. 
De Jlfin.· van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

De ]vfinister van Oorlog, BosBomr. 
l)e 1lfinister van 1vfarine, J. J. RAllIBONNET. 

(Uitgeg. 9 Jan. 1916.) 

1915 

31 December 1915. WET, tot verlenging van 
de termijnen voor de afsluiting der Staats
begrooting over 1914 en de inzending der 
rekeningen. S. 534. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij · in overweging genomen hebben, 

qat de verantwoordingstukken wegens de vele 
en velerlei uitgaven, die bij de staven, korpsen 
en onderdeelen van de landmacht zijn gedaan 
sedert het tijdstip, waarop de niet in werkelijken 
dienst zijnde dienstplichtigen in 1914 buiten
gewoon onder de wapenen zijn geroepen, niet 
tijdig genoeg bij het Departement van Oorlog 
zijn ingekomen en bij de Algemeene Rekenkamer 
kunnen worden overgebracht om de begrootirtg 
over 191_4, voor zooveel gemeld DeparteD?,ent 
betreft, overeenkomstig de bestaande wettelijke 
voorschriften op d~n laatsten December van 
het jaar 1915 te knnnen afsluiten; 

Zoo is het, dat '\Vij, den Raad van State, enz. 
Art. _1. Met afwijking van het bepaalde bij 

artikel 31 der wet van 5 October 1841 (Staats
blad n°. 40), zal de Algenieene Rekenkamer de 
begrooting over het dienstjaar 1914 in hare 
registers afsluiten op een nader door Ons te 
bepalen tijdstip; doch uiterlijk op den laatsten 
December 1916, nadat geboekt zijn alle stukken 
van uitgaaf, welke nog tot aan het tijdstip der 
afsluiting bij haar zijn ingekomen, zullende 
mitsdien na gemeld tijdstip daarop geenerlei · 
uitgaaf meer worden toegelaten. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij de 
artikelen 37 en· 38 van voormelde wet zal, 
voor wat het dienstjaar 1914 betreft, bij de 
Algemeene Rekenkamer worden overgebracht : 

a. de tweede rekening van ontvangst. en 
uitgaven der verschillende Departementen van 
algemeen bestuur, betrekking hebbende op het 
tweede en derde jaar, dat de begrooting over 
gemeld dienstjaar zal openstaan, uiterlijk binnen 
drie maanden na het tijdstip, waarop die 
begrooting overeenkomstig artikel 1 dezer w;t 
wordt afgesloten ; 

b. de rekening bedoeld bij artikel 126 van 
de Grondwet, binnen zes maanden na even
bedoeld tijdstip van afsluiting. 

Lasten en bevelen, enz. _ 

Gegeven te 's-Gravenbage, . den 
December 1915. 

3lsten 

WILHELMINA. 

De 1vfinister van Oorlog, BosB0011r_ 

De JJf inister van Financien, TREUB. 

( Uitgeg. 6 Jan. 1916.) 
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31 Decernber 1915. WET, tot voorzienfug in het 1\4• Afd. : Departement van Bin-
kas-tekort van den I~dischen · diei:tst in nenlandsch Bestuur . . . . . . f 
1916. s. 1135. :'5• Afd.: Dep;rtement van On-

1,705,300 

. W1J WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : d~rwijs en Eeredienst . . . . . 
. Alzoo Wij in overweging genomen hebben, !16• Afd.: Dcpartemerit van 

dat de wijze behoort geregeld te worden waarop, L'andbouw, Nijverheid en Handel 
in afwijking van artikel 26, laatste lid, der :.7• Afd. : Departement der Bur
Indisclie Comptabiiiteitswet, voor het jaar 1916 g(l,rlijke Open bare· Werken . . . 
zal moeten worden te geinoet gekomen in het i!l• Afd.: Departement van Gou
kas-tekort hier te lande van den Indischen dienst; vcfrnementsbed rijven . . _ . . . . 

408,913 

1,956,300 

16,006,165 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. ,~• Afd.: Departement van Oor
Art. 1. Onze Minister van Financien wordt, log. . . . . . . . • . . 

bevoegd verklaard om, bij het openen van i:9• Afd,: Dep_:\rtt,1m.cnt yan iHa-
kredieten aan Onzen :Minister~ van Kolonien ri~e . . . ... 

7,579,480 

9,610,240 
gedurende het jaar 1916, het bedrag der volgens -. -f-~-,5-,9-1-2-,7-9-4 
artikel 33 der Indische Comptabiliteitswet in 
's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te 
gaan met eene som van ee.nhonderd zevent·ien 
rnillioen gulden. 

Onze Minister van Financien zal in dat 
voorschot aan de Indische kas mogen voorzien 
door nitgifte 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 1916. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1915. 
WILHELMINA. 

De 11:finister van Finanoien, TREUB. 

De Min. van Kolonien, a. i. , J. J. RAMBONNET. 
(Uitgeg. 1 Jan. 1916.) 

31 December 1915. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van Nederlandsch-Inclie 
voor het dienstjaar 1916. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederwnd). (verkort.) §. 536. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili
tE!i.tswet de -begrooting van Nederlandsch-Indie 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
warden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij-, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederwndsch-Indie voor het 
dienstjaar 1916, betreffende de uitgaven in 
Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 

1 ° Afd. : Regeering _en Hooge 
Colleges ......... · .. f 114,250 

2• Afd.: Departement van J us, 
titie . . . . . . . . .... 360,200 

38 .4-fd.: Departement van Fi-
nancien .. ~7,343,016 

3li',Decernber 1915. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1916. (Hoofdstuk II. 
Uitgaven in Nederlandsch-Indie). (verkort.) 
s. 537. 

WrJ vVILHELl\HNA, ENZ .... doen te weten: 
,i\Jzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel.2 der Indische Comptabili
teitswet de begrooting van Nederlandsch-Indie 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
warden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het !Ide hoofdstuk der begrooting 

va~- uitgaven van Nederwndsch-Indie voor het 
dienstjaar 1916, betreffende de uitgaven in 
Nederw1idsch-Inclie,.wordt vastgesteld als volgt: 

1 • Afd. : Regeering en Hoage 
Colleges . . . . . . . . . . . f 1,320,804 

2~; Afd.: Departement van J~s-
tutie ............ . 

3•.• Afd.: Departement van Fi-
nancien ............. . 

4• Afd. : Departement van Bin
nenlandsch Bestuur . . . . . . 
- 50 ·,:A.fd. : Departement van On
der\vijs en Eeredienst . . . . . 

6° ' Ajd. : Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel 

1• :Afd.: Departement der Bur
gerlijke Open bare Werken ·, .. 

8° 11Afd.: Departement van Gou
vernementsbedrijven . . . . . . 

9° 'Afd.: Departement van Oor-
log. ,'. ........... . 

IO• ~fd. : Departement van Ma-
rine .~ . . . . . . . . . . . . 
11 • Afd. : Plaatselijk en gewes

telijk:: zelfbestuur 

9,911,016 

30,760,807 

37,838,580 

27,549,734 

14,301,610 

41,160,040 

69,865,545 

32,950,999 

15,604,517 

10,141,779 

j 291,405,431 
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31 December 1915. WET, houdende aanwijzing 
van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting ·van 
Nederlandsch-Indie voor het 'dienstjaar 
1916. (Hoofdstuk I. Middekn in Neder
land). (verkort) S. 538. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili
teitswet de middelen tot dekking der•uitgaven, 
begr~pen in de begrooting van Nederlandsch-

. _ Indie, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
worden aangewezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de beide hoofdstukken der begroo
ting van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1916, worden over dat jaar gebezigd de na te 
noemen in Nederland te ontvangen middelen, 
te weten: 

1. Verkoop van koffie. enz. 
2. In het bedrag, dat· aan de in Nederland 

en in Nederlandsch-lndie te ontvangen rajddelen 
tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet be
doclde uitgaven ontbreekt, wordt zoo noodig 
voorzien door eene geldleening op den voet 
van het eerste lid van artikel 14 der Indische 
Comptabiliteitswet. 

Deze wet treedt in werking met den lsten 
Januari 1916. 

Lasten en bevelen, enz. 

RAMING DER J\UDDELEN IN NEDERLAND 
VOOR HET DIENSTJAAR 1916. 

1. Verkoop van koffie. . . ./ 1,668,675 
2. Verkoop van kinabast . 529,967 
3. Verkoop van Banka-tin. 26;006,812 
4. Verkoop van getah pertja (af

komstig van's· Lands getah pertja-
onderneming te Tjipetir) . . . . . 285,600 

5. Verkoop van caoutchouc . . . · 1,075,500 
6. Verkoop van coca (afkomstig 

van 's Lands getah pertja-onder-
i:J.eming te Tjipetir) . . . . . . 29,700 

7. Aandeel in de winst van de Billi
ton-maatschappij ·. . . . . ·. ·. 1,000,000 

8. Aandeel in de winst van den bij 
de Nederlandsch-Indische Spoor
wegmaatschappij in bedrijf zijn
den spoorweg Semarang-Vorsten-
landen . . . . . . . . . . . . 300,000 

9. Aandeel in de ontvangsten we
gens kabeltaksen uit de bij de 
Deutsch-Niederlandische Telegra
phengesellschaft in bedrijf zijnde 
lijnen . . . . . . . . . . . . 56,000 

10. Nominale" waarde van de door 
's Rijks l\font voor rekening van 
den Lande vervaardigde munten. f 12,000,000 

ll. Rente van de kapitalen, in de · 
Grootboeken der Nationa}e Schuld 
ingeschreven ten name van het· 
,,Fonds uit· de· zuivere winsten, 
verkregen uit aanmuntingen voor 
rekening van N ederlandsch-I ndie", 
alsmede van de aan dat fqnds toe
behoorende bewijzen van Ncder
landsch-Indische schuld .· . · .. 

12. Afstand in erfpacht aan de 
naamlooze vennootschap ,,Zeeha-
ven en kolenstation Sabang" van _ 
de bezittingen op het eiland We 
(Atjeh en Onderhoorigheden:}, als-
mede aandeel in de winst van die 
vennootschap . : . . . . . . . 

13. Ontvangsten van burgerlijken 
of algemeenen aard . . . . . . 

14. Ontvangsten in betrekking tot 
het departement van · oorlog in 
Nederlandfch-Indie . . . . . . . 

15. Ontvangsten in betrekking tot 
het departement der marine in 
Nederlandsch-Indie. . . . . . 

662;500 

85,000 

273,300 

66,070 

515,200 

/ 44,5_54,324 

31 December 1915. WET, houdende aanwijzing 
van de ni.iddelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begroo~ing van 
Nederlandsch-Indie voor het uicnstjaar 
1916. (Hoofdstuk II. Middelen in Neder, 
landsch-Indie). (verkort.) S 539. · 

WIJ WILHELMINA; l'NZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 2 der Indisclie Comptabi
liteitswet de middelen tqt dekking tler uit
gaven, begrepen: in de begrooting van Neder
landsch-Indie jaarlijks bij afzonderlijke wet of 
,vetten worden aangewezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State; enz. 
Art. 1. Tot ·goedmaking van cie •uitgaven, 

begrepen in de bcide hoofdstukken der begroo -
ting van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1916, warden .over dat jaar gebezigd de na te 
noemen in Nederlanclsch-lndie te ontvangen. 
middelen, te weten : · 

L Gerechtelijke boeten en verbeurdver. 
klaringen, enz. 

2. Deze wet treedt in werking met den 
lsten. ,Januari 1916. 

Ll'sten en' be~ele~, enz. 
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RAMING DER MIDDELEN IN 
NEDERLANDSCH-INDIE VOOR HET 

- DIENSTJAAR 1916. 

Departement van Justitie. 

1. Gerechtelijke ( 1) boeten en 
verbeurdverklaringen. : . . . . / 

2. Terugbetaling van gerechts
kosten in strafzaken . . . . . . 

3. Leges en sala.rissen van de 
griffiers der_ Europeesche rechts
colleges en van di£• der landracien 
en emolumenten van de geweste
lijke secretarissen . . . . . . . 

4. Hetgeen den Lande aan
komt uit de· opbrengst der ·wees
en boedelkam.ers . . . . . . ·. 

5. Betaling voor het afleggen 
van de examens ter verkrijging 
van de bevoegdheid tot uitoefe
ning van het notarisambt . . . 

6. Opbrengst van den arbeid 
der gevangenen . . . . . . . . 

7. Voor het verstrekken van. 
voeding aan· gegijzelden . . . . 

8. Registratie van werkover
eenkomsten, gesloten door eige
naren of beheerders van land
bouw-, mijnbouw- of nijverheids
ondernemingen met van elders 
afkomstige arbeiders . . . . .. 

9. Heffing ter zake van de op 
Java en Madoera met inlanders te 
sluiten werkovereenkomsten voor 
het yerrichten van 3:rbeid in de 
buitenbezittingen of buiten Ne
derlandsch-Indie (uitgezonderd de 
kolonie Suriname) . . . .. ·. , 

10. Bijdrage van den Soesoe
hoenan van Soerakarta in de voe
dingskosten van gevangen gezette 
onderdanen in zijn gebied . . ' . 

453,900 

38,900 

214,800 

210,000 

1,000 

3,384,000 

20,300 

103,400 

-- 44,000 

27,381 

Departement van Financien. 

ll. Verpachte middelen . . . 2,144,344 
34,042,300 12. Opil/,mregie . . . . . . . 

13.· Opbr:engst van het pand-
huisbedrijf in eigen beheer . . . 

- 14. · In- en uitvoerrechten ·en 
,accijnzen_ en andere ontvangsten 
daarmede in verband ... 

15. Personeele belasting 
16. Inkomstenbelasting .. _. 

10,296,000 

41,364,000 
1,700,000 

i3,030,000 

(1)- De administratief opgelegde boeten 
wegens te late betaling van be}asting enz. zijn 
onder het bedrag der inkomsten begrepen. 

Ii 17. Verponding, belasting op 
d\l door _niet-inlanders zonder in
g~schreven wettigen titel bezeten, 
011 het land Bloe boer gelegen 
e~;ven, en belasting van onroerend~ 
goederen, bezeten_. krachtens een 
ti~!i)l van het voormalig Britsche 
go}1vernement . . . . . . ... 

.~8. Openbare verkoor:iingen . 
~ 9. Zegelrecht . . . . . . . . 
;io. Recht van overschrijving 

vaµ vaste goederen . . _ _. . . . 
21. Rechten van successie en . 

v·al\. overgang bij overlijden· 
22. Vergunningen tot het hou

de11, van Chinresche speel- of dob
bel~af_els . . . . . . . . . . , 

23. Bela.sting op het slachtcn 
van. runderen, buffels, paarden en 
veulens .. · .... 
' 24. 'Bel, sting op het slachten 
van!', vark~ns . . . . , . , . . 

25. Bela.sting op de bedrijfs- en 
" ' an~~re inkomsten . , . . . . . 

26. Bijzondere belastingen in 
de quitenbezittingen . . . . . 

27. Voorloopig gehandhaafde 
pachten en belastingen in het 
land~chap Lingga (Riouw en On
derl:i'oorigheden) . . . . . . . .. 

28. Kortingen ten_ behoeve van 
de hurgerlijke pensioenen 
· 29. Bijdragen van Europee
schc onderwijzers bij hat bijzonder 
onde:rwij~ ten behoeve van hunne 
pens~oenen . _. . .· , . ._ , , . 

30, Aandeel in de winst van de 
Java~che bank over het boekjaar 
1915-1916 .... 

, 31;: Ontvangsten in -~\)rbanci. 
met muntzuivering. . . . , . . 

32. Terugbetaling van voor
schot~en v66r dit dienstjaar aan 
Europeesche· burgerlijke landsdie
naren en al!,n andere European0n 
verst~ekt .......... . 

33. ", 'terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
inlandsche burgerlijke landsdie
naren .. vers~rekt . ._ . . . . . . ·. 

De7:artement van Binnenlandsch 

34. \; Bijdragen aan de landsmid
delen ~it niet onder rechtstreeksch 
bestuur gebrachte landschappen. 

35. Bijdragen in de kosten, 

694 

f 3,000,000 
1,083,600 
2,513,500 

1,052,000 

202,000 

127,000 

. 2,051,000_ 

.402,000 

13,000,000 

371,200 

185,000 

670,000 

7,100 

740,000 

lYiemorie. 

1,630,000 

490,000 

Bestuur. 

2,310,780 
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verbonden aan de indienststolling. 
van politiepersoneel in het belang.-• 
van bijzondere ondernemingen . / 

36. .Hoofdgeld van heeren-
dienstplichtigen ·. . . . . . . . 

37. Afkoop van heerencliehs_ten 
38. Kadaster : . . . : . 
39. Landelijke inkomsten en 

ander<, grond!asten • . . . 
40. Afstand van grond 
4i. Landbouwconeessies op de 

bnitenbezittingen . . . . 
42. Vergunningen tot landon

dnzoek in de buitenbezittingen. 
43. Verbnur van viscbvijvcrs. 
44. Aflossing en rente ter zake 

van voor de oprichting van tuin
bouwboeven verleend landbonw-
krediet . . . . . . . . . . .. 

45. Aflossing en rente vo_or ka
pitaalverstre kking en· terugbeta-
ling van uitgaven voor ·de aan-
stelling van personeel ten beboeve 
van btjzondere kredietbanken en 
desa-kred i etinstellin gen 

46. Centrale kas voor het 
volkskredietwezen . . . . . 

47._ Terugbetaling van aan de 
inlanctscbe bevolking van Java en . 
Madoera vustrekte voorPchotten 
voor den aankoop van ambtsvol-

33,8~4 

8,922,986 
8,200 

94,700 

21,713,000 
2,136,000 

139,800 

.iYiemorie. 
15,100 

2,500 

7,400 

199,650 

den voor de desabosturen . . ; . 12,250 
48. Inkomsten · uit bestnurs-· 

telcphoonnetten . . . . . . . . 6_0,400 
49. Kantoor voor ChineEsche 

Zaken . . . . . . . . . . • . 1,000 
50. Terugbetaling v:tn aan in-

' landsche ze!fbesturen, vorsten, 
grooten en dergelijken verstrekte 
voorschotten . . . . . . . . . . 63,440 

51. · Terugbetaling van verple
gingskoston in de ziekeninrichting 
"te Soekaboemi uoor het persomei 
van de gewapende politie bij het 
centmal uepot der politie aldaar 1lfemorie 

Departement. van Onilerwi(is en Eeredienst. 

52. Onderwijs ·. . . . . . . 1,416,080 
53. Toegangsgelden voor de be

zichtiging van Hindoemonumen-
ten .............. , 3;600 

54. Vergoeding voor de verple
ging en begrafenis van· lijde_rs in· 
de krankzim1igc-ngestichten en 
burgerlijke ziekeninrichtingen 126,000 

55. Vergoeding .voor. .het.·ge, . .- ,,. ,.,. '"" .- .. 

neeskundig onderzoek van reizi
gers op 'pelgrimsschepen . . . . f 

56. Landskoepokinriehting te 
Batavia en gelegenheici tot inen
ting te Semarang en Soerabaja ·. 

57. Geneeskundi11; lab~mtorinm 
58. Belasting. op het h_ouden 

van loterijen . . . . . . _. . . . 
59. Ontvangsten uit den ver

koop van kinine-tabletten ... 
60. Terugbetaling van verleen

cle voorschotten voor woningver
betering in het belang van de pest
bestrij ding . . . . . . . . . . 

47,000 

14,600 
7,000 

41,900 

_ 22,000 

880,000 

Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel .• 

61. Inkomstert van de repro
ductie-ateliers en -opbrengst van 
den verkoop van uitgaven van het 
departement . . . . . . . . . 

62. Schoolgelden van de mid
delbare landbouwschool . . ... 

63. Inkomsten van de cnltuur-
school . . . . ... -. ·. . .. 

64. Verkoop v::1n de vruchten 
van den cultuurtuin te Buitenzorg . 

65. Verkoop van de vruchten 
van de proefvelden en van den 
zaadtnin voor rijst en tweede ge-
-wassen ... 

66. Koffie .. 
67. Kina .. 
68. Opbreng~t van 's Lanrls 

getah pertja-ontlerneming 
69. Opbrengst v~n 's Lancts 

caoutchouc-ondcrneming ; . . . 
70. Boschwezen. . . . , -. -.. 
71. Verkoop van zout ten be

hoeve van vischzouterijen-
72. Inkomsten nit. de parel

visscherij . . . . . . . . . . . 
73; Inkomsten met betrekking 

tot de zeevischvangst ; . . ; . 
74. Inkomsten voortvloe'ende -

nit de hefting van- dekgelden 
75. Inkomsten,.van den leer

gang voor hoefbeslag te Bandoeng 
76. Inkomsten van de Neder

landsch-Indische veeartsenschool 
en van den leergal)-g tot,opleiding 
van mantri's voor deh_burgerlijken 
veeartsenijkundigen dienst en van 
keurmeesters _ van slachtvee en 
vleesch te Buitenzorg . . . . . . 

77. I~-~~.;:~.':;1:1; vop_i;!,:v!oeitlnde 

2,800 

60 

1,150 

_1,000 

6,000 
806,350 

12,000 

14,400 

1vlemorie. 
10,488,800 

18,000· 

44,500 

5,500 

8,000 

1,050 

3,500 
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uit het keureil -van slachtvee en 
vleesch . . . . . . . . . . . . / - 11, 700 

78. Terugbetaling-van de waar-
de van aan de inlandsche bevol-
-king verstrekte-paarden en fokvee 

79. Bela.sting op honden 
80. Verhuur van vogelnest- en 

meststofgrotten . . . . -. . . - . 
81. Vngunningen tot het jagen 

met vuurwapens op paradijs- en 
aanverwante vogels en kroon-
duiven in de afdeeling Zuid
Nieuw-Guinea der residentie Am-

57,000 
21,200 

31,500 

boina . . . . . . . . . . - , . - JJ1 emorie. 
82. Vergunning tot inzameling 

van schildpadeieren . _ . . . . 
83. Opbrengst ~ der uitgaven 

van de a{deeling Nijverheid en 
Handel ........... . 

84. Inkomsten van het han-
delslaboratodum 

85. IJk van maten en gewich-
ten ............ . 

86. Ontvangsten van het hulp
kantoor voor den -industrieelen 
eigendoni . . . . : . . . . . . 

87. Schoolgelden van de am
bachtsscholen ·voor infonders ... 

88. Opbrengst van den ver
koop van op de huisvlijtscholen 
vervaardigde- artikelen . - . : . _ -

6,350 

2,750 

4,550 

7,700 

6,800 

-2,750 

1,300 

Departeinent der Bitrgerlijke Openbare TV er ken. 

89. Verkoop en verhuur van 
huizen en andere gebouwen . _ 

· 90. Ontvangsten voortvloeiende 
nit waterleiclingen en overvaarten. 

91. Schut- of doorvaartgelden 
bij enkele landssluizen in de resi-
dentien Batavia, Semarang en 
Soerabaja . . . . . . . . . . 

92. Vergoedingen door onder
nemingen van landbouw en nijver-

. heid van de -uitgaven voor het 
toezicht op de waterverdel."Jing tus
schen de daarbij ,belanghe_bbenden 

93. Vergoeding d"ei'"Jrns~eh va:n 
onderzoek en beproeving van 
stoomtoestellen en van vernieuw-
de akten vari vergunning tot ge
brnik dier toestel!en . . . -. - . _ 

94. Terugbetaling door de ge
meente Soerabaja van de kosten 
van den aanleg der drinkwater-
leicling aldaar en van verschul
digde. rente . . . _ ..... 

123,000 

?,900 

68,000 

117,000 

44,000 

94,500 

~5. Terugbetaling door de lo-. -
cale raden van .de uitgaven voor 
~~\ beschikking van die raden -ge-

-696 

steld personeel -. . . . . . .- . / -6, 969 
~6. Ontvangsten, voortvloPien-

de uit het bedrijf _der haveninrich-
tinge-n in Nederlandsch-Indie . . 2,200;000 

~?- Opbrengst van ten behoeve 
van andere diensttakken en van 
p:irticulieren verrichte werkzaam-
heden in de laboratoria voor ma
teriaal-onderzoek . _ . . . . . 

98. Bijdragen van particulie
ren Fin de kosten van aanleg, ver-
nieuwing, verbetering, uitbreiding 
en :·onaerhoud van bevlociings
wer!rnn . . . . . . _ . _ . . . 

3,000 

200,000 

Departement van Gouverneinentsbedrijven. 

~9. Opiumbereiding. 4,050;280 
lQO. Landsdrukkerij . 600,000 
101. M~jnwezen. 1,861,750 
102. Tin . . . - 1,413,800 
103. Steenkolen °" . 6,0511,000 
104. Zout . . . -14,553,000 
105. Vervoerdicnsten 754,000 
10,6. Brieven- en pakketpost . 3,656,000 
10'.7. Telegraphic . . . . _ _ 2,300,000 
108. Telephonie . . . . . . - 2,878,000~ 
10~. Bijdrage van het depar-

tement van-financien in de kosten 
van het personae! van den post
en telegraafclienst . . . _ . . . 

110. Hetgeen den Lande aan
komt;:uit de opbrengst, van de par
ticu)iere telephonen . . . . . . 

lll. Teruggaa{ door ·de post
spaarbank van de te haren be-
hoeve gedane uitgaven en ver-
rekening van de door die instelling 
verschuldigde vergoedingeri, voor 
zoover niet elders omschreven . 

ll2. Spoor- en tramwegen. : 
ll3. JJsfabriek te Kota-Radja. 

Departement van Oorloq. 

114; Boeten en andere ont
·vangsten, voortspruitende uit de 
overeehkomsten van aanneming 
en uit' levelingen . , - . . . , _ -

1_15.' Terugbetaling van verple- -
gings- "en begrafoniskosten in de -
hospitalen door -lijders voor eigen 
rekening opgenomen . -. . ; . . -

116. '1Artillerie-constructiewinkel 
ll7.: Topographisch bureau- en . 

lithogr!!,phisch etablissement 

65,000 

10,900 

120,530 
40,659,000 

30,000 

8,000 

114,500 
4,500 

14,600 
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118. Verkoop en verhuur van' 
voor 's Lands dienst bestemde 
bruikbare vaste en andere goederen f 

119. Verkoop van bier aan de 
militaire cantines . . . . . . . 

120. Verkoop·van onbruikbaar 
geworden en overtollige vaste en 
andere goederen . . . . . . . . 

121. Vers't:hlkking van -water 
tegen betalirig uit de waterlei
dingen van den Lande 

122. Terugbetaling van voor, 
-schotten v66r dit dienstjaar aan 
militairen en tot het departeinent 
van oorlog behoorende burgerlijke 
landsdienaren verstrekt . . . . 

123. Terugbetaling van het 
:voor den bouw van eene mili
taire societeit voor orider-ofli
cieren te Tjimahi verleend rente
loos voorschot . . . . . . 

124. Andere ~mtvangsten 

Departenient der ~Marine. 

125. Haven- en ankeragegelden 
'125A. Kapoeasgeld . . . . . 
126. Loodsgelden . . . . . . 
127. Vergoeding voor het keu-

ren van stoomschepen . . . 
128. Scheepsmoting . . . 
129. Scheepsverkliringen 
130. Verrekening met het de

partement van onderwijs en eere
dierist ter zake van de keuring van 
reizigers op pelgrimsschepen . . 

131. · Vergoeding voor het ge
bruik van 's Lands Clayton-toe
stellen e:U andere voor het ont
smetten • van vaartuigen aangewe
zen ontsmettingstoestellen . . . 

132. Verkoop van zeekaarten 
en boekwerken uit het depot en de 
ond.erdepots van kaa rten en"g[dsen 

133 • .Yerkoop van-voor-'s Lands 
dienst bestemde bruikbare goe
deren niet afkomstig uit den voor
raad der marine-)Ilagazijnen: te 
Soerabaja .......... . 
, 134. Verkoop van onbruikbaa.r 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke ,. werken, 
zoomede schepen en vaartuigen en 
hun inventaris, een en antler voor 
zoover niet afkomstig van het 
marine-etablissement en de daar
toe behoorende -.inrichtingen en 

624,000 

197,000 

33,000 

15,000 

' 365,000 

'4,500 
66,000 

743,800 
65,000 

1,035,300 

19,500 
. 6,400 
18,800 

23,500 

van de diensten behoorende onder 
scheepvaart . . . . . . . . . . f 

135. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, 
zoomeae schepen en vaartuigen 
en hun inventaris, een en ander 
afkomstig van de diensten- be
hoorende onder· scheepvaai-t . . 
-- 136. Ontvangsten en verreke
ningen ten bate· van het marine
etablissement, en de daartoe be-
boorende inrichtingen . . . . ; 

137. Vorrekening ten ·1aste van 
het marine-etablissement van het 
geldswaardig bedrag vari door 
andere diensten, behoorende on
der het departement cter marine, 
aan de marine-maga,zijnen afge
geven goederen . . . . . . . '. 

138. Door anaere departemen
ten terug te betalen kosten voor 
het gebruik van vaartuigen, be
hoorende tot onder het departe
ment der marine in Nederlandsch
Indie gestelde diensten. . . . . 

139. -Vergoeding voor het be
schikbaar ·stellen van bet stoom
vaartuig van deu haven- 0n loods
dienst te Emmahaven gedurende 
de lossing· aldaar van petroleum 
uit -particuliere schepen, zoomeae 
voor het sleepen. door dat vaar
tuig vau zeilschepen in en uit 
Emmahaven ........ . 

140. Ontvangsten in verband 
·met het, op verzoek van belangheb
benden, verrichten van sommige 
werkzaamheden door havenmeee-

18,900 ters of als zoodanig dienstdoende 
ambtenaren op Zon- enfeee.tdagen 

141. Ontvangsten met betrek-
7,600 : king tot het station voor dra:J,d

~ looze telegraphie ·te Weltevreden. 
142. Verrekening der gelds

. waarde van de uit den voorraad 
der opslagplaatsen, uitge_zonderd 

48,600 de marine 0magazijnen te Soera
baja, aan de onder het departe
ment der marine behoorende 

-diensten verstrekte steenkolen 
143. Verrekening der gelds

waarde van de uit den magazijns
voorraad buiten dien der· marino
mag·azijnen te· Soerabaja · aan de 
onder bet depa,rtement aer marine 

1915 

1,600 

4,800 

4,627,60') 

443,400 

363,600 

800 

Memorie, 

·1,000 

885,300 
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behoorencte .diensten verstrekte 
verduurzaamde levcnsmiddelen en 
anctcre goederen . . . . . . -. . f 

144. Inhoudingen op de .sol
dijen van de inlanusche schepe
lingon der zeemacht wegens ver
strekte kleeding, zoomede weg13_ns 
voorloopig door den Lande ge
dane betalinge_n, w\)lke __ met-.. de 
soldij worden verrekend . . . . 

145. Inhoudingen op de soldijen 
van de inla ndsche scliepelingen 
der _gouvernei,n13nt.smarine wegens 
verstrekte kleeding, :ioomede 1'i;e
gens a.ndere voorloopig door den 
Lande gedane betalingen, welke 
met de soldijen worden verrekena. 

146. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan_ 
la,ndsdienaren verstrekt 

147. Andere ontvang,-ten 

145,300 

19,100 

15,900 

20;100-
6,600 

Plaatselijk en gewestelijk zelfbestuur. 

148. Rente en 'terugbetaling 
van gelclleeningen door plaatse-
lijke en gewestelijke ze!fbesturen. 1,680 

Ontvangsten van gemengden aard en 
toevallige baten. 

149. Verkoop van voor "sLands 
dienst bestemde bruikbare goe- . 
deren uit den voorraad van het 
burgerlijk departement' ..... 

150. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige go_ed.eren 
uit als voren . . . . . . . . . . 

151. Alie _andere ontvangsten. 

300,000 

50;000 
700,000 

Te zamen . . . f 279,209,024 

31 December 1915. WET, houdende wijziging 
en verhooging van de begrooting van uit
ga ven van .. N ederlandsch-I ndie voor het 
dienstjaar 1915, ten behoeve van de ont
ginning door den Lande van eenige goud
velden in het gewest Benkoelen. S. 540. 

31 December 1915. WET, houdende machtiging 
tot het aangaan van eene overeenkomst met 
de naamlooze vennootschap Koninklij,ke 
Paketvaart ilfaatschappij, · .gevestigd · te 
A11isterdam, qet_reffende het onderhoU<;len 
van stoomvaartverbindingen in Neder
landsch-Indie, gedurende de jaren 1916 
tot en met 1925. _s._ 541. 

II 

;\.VrJ WILHELiVIINA, ENZ •..• doen te weten : 
· .)\.]zoo Wij in. overweging genomen hebben, 

dat de krachtens de Wet-van 19 ~Iaart 1888 
(St~atsblad n°. 48) gesloten en krachtens de Wet 
van 19 l\'Iei 1899 (Staatsblad n°. 122) ge'\i'.ijzigde 
overeenkomst voor de bediening van de paket
va~rt in Nederlandsch Indie zal eindigen op den 
3lsien December 1915 en. dat het wenschelijk 
is eene nieuwe overeenkomst aan te- gaan ; 

Z~o is het, d;t Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

D'e Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indje wordt gemachtigd. 6m, als .vertegenwoor
digende Nederlandsch-Indie, met de naamlooze 
vennootschap Koninklijke Paketvaart l\'Iaat-
schappij, gevestigd te Amsterdam, eene overeen
komst aan te gaau, betreffende het onderhouden 
van. stoomvaartverbindingen in Nederla.ndsch
Jndie, eri zulks onder de navolgende voorwaarden: 

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor 
een :tijdva,k van 10 jaren, aanvangende den 
isten januari 1916 en eindigende den 3lsten 
December 1925. 

b. : Tijdens deri duur van de overeenkomst 
moet,, de Koninklijke Paketvaart ·Maatschappij 
in .N ederland of in N ederlandsch-Indie gevestigd 
zijn en aldaar haar bestuur hebben. 

De,bestuurders der vennootschap moeten alien 
N ederlandsche onderdanen zijn; wanneer de zetel 
der vennootschap in. Nederland is gevestigd, 
:inoete.n hare .vertegenwoordigers. · in Neder-
landsch-Indie- Nederlandsche onderdanen zijn. 

Benoemingen van besturirders zijn niet van 
kracht clan. na: goedkeuring door den Minister 
van Kolonien, ·als de vennciotschap in Neder
lahd, of door den Gouverneur-Generaal, als 
zij in 'Nederlandsch-Indie gevestigd is. Benoe
mingen van- vertegenwoordigers in Neder
landsch-Indie behoeven de goedkeuring van 
den Gouverneur-Generaal. 

Als ·bestuurder of vertegenwoordiger wordt 
aangemerkt ieder, die, onder welken naam 
of titel ook, belast is met. of deelneemt aan 
het bestuur, het beheer of .de leiding van de 
zaken ,der vennootschap. 

Er kan door Ons, als .de vennootschap in 
Nededi\.nd, of door den Gouverneur-G'eneraal, 
als zij in Nederlandsch-Indie gevestigd is, bij 
de vennootschap · een regeeringscommissaris 
benoerncl worden" die alle vergaderingen van 
aandeelh;ude.rs . of ·commissarissen, . of• ·. van 
degene* die., d_ergelijke werkzaamheden; als 
gewoon~ijk door commissarissen worden ver
richt, uitoefenen, :kan bijwonen,. in die verga

·deringeµ een .raadgevende stem heeft, toegang 
heeft tot de_ kantoren en de -archieven der 
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vennootsohap, en van al hare boeken en sohrif
turen inzage en afsohrift kan nemen. 

c. De Koninklijke Paketvaart Maatsohappij 
verbindt zioh om in Nederlandsoh-Indie ,een 
.aantal, in de overeenkomst - wat de hoofd
punten en het aantal vaartbeurten betreft -
te omsohrijven lijnen regelmatig te bevaren. 

Het aandoen van de kustplaatsen gelegen 
_ tusschen.de hoofqpunten dezer lijnen, of gelegen 
op de eilandei1 waarlangs de lijnen loopen, zal 

,door haar zoodanig. worden geregeld, dat aan 
deze plaatsen eene in verhoud:ing tot hare be

_ langrijkheid voldoende verbinding wordt. ver
_ zekerd. 

De Koninklijke Paketvaart Maatsohappij 
verbindt zioh het geregeld aandoen der bij 
het sluiten der overeenkomst in deze lijnen 
regelmatig bezochte havens niet te staken 
zonder daaromtrent tot overeenstemming te 
zijn gekomen met den Gouverneur-Generaal. 

De Gouverneur-Generaal kan het aandoen 
. in deze lijnen van bepaalde tusschenplaatsen 

verplicht stellen, nuts het geheele oponthoud 
dientengevolge niet van dien aard is, dat 
het verkeer tussohen de hoofdpunten der lijnen 
belangrijk wordt vertraagd.· 

· Bedraagt de voor het aandoen van zoodanige 
tussohenplaatsen te maken omweg meer dan 
25. ze_emijlen, dan wordt voor het maken van 
<lien omweg aan de Maatschappij cen bedrag 
uitbetaald, berekend naar den m~atstaf, aan
gegeven sub j, eerste en tweede lid, van dit 
artikel, met <lien verstande dat de betaling 
niet per etmaal, dooh per uur zal g~ohieden 
ad ½4 van den etmaalprijs. 

d. De Koninklijke Paketvaart Maatsohappij 
zal jaarlijks op de hiervoren bedoelde lijnen en 
op de overige door haar regelmatig bevaren 
wordende lijnen ten minste 1,500,000 zeemijlen 
(van zestig in een graad) doen bevaren. 
: De Gouverneur-Generaal bepaalt welke lijnen 
als r!)gelmatig bevaren moeten warden geacht. 
_ De bepalingen der overeenkomst zullen in 
bet algemeen mede op de vrije- regelmatig 
"i>evaren lijnen van toepassing zijn. 
_ e. .Poor bet Land -zal aan de Koninklijke 
Paketvaart Maatscbappij voor iedere zeemijl, 
·in de verpliobte en in de vrije regelmatige lijnen 
·afgelegd, wegens bet vervoer met_bare schepen 
van de pakketten van de ·brievenpost warden 
,betaald eene vergoeding van / 0.25, tot een 
bedrag van ten hoogste / 500,000 's jaars. 

f. _pe Gouverneur-Generaal kan _aan de 
Kpni_nklijke Paketvaart 1\faatsohappij het be
varen van nieuwe lijnen opdragen. De ·voor, 

- ,zo,odanige lijnen .toe te kenuen vergoeding zal 

in overleg met de l\faatsohappij door den 
Gouverneur-Generaal worden vastgesteld. 

Opbeffing van verpliohte lijnen en wijziging 
in den algemeenen vaarweg of van- het aantal 
vaartbeurten van zoodanige lijnen kan slechts 
met wederzijdsch goedvinden geschieden. 

g. Behalve in buitengewone gevallen, ter 
beoordeeling van ·den Gouverneur-Generaal, 
moeten de gezagvoerders, stuurlieden en ma
cbin:isten van de op de verplichte en :vrije 
regelmatige lijnen varende schepen Neder
landscbe onderdanen zijn. 

Ten minste, . twee derdell" van de voor de 
bierbedoelde lijnen benoodigde schepen moeten 
op Neder!aU"dsche of. Nederlandsch-Indische 
werven gebouwd zijn. 

h. Behoudens de in de overeenkomst te 
vermelden uitzonderingen; maakt de Regeering 
voor het vervoer van landsreizigers, -goederen 
en -gelden op de lijnell" die door de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij warden bevaren, 
uitsluitend gebrnik van de aan de Maatschappij 
.toebehoorende stoomschepen. 

De Maatscbappij- _is verplicht, behalve wat 
betreft de hiervoren bedoelde uitzonderingen, 
alle.landsreizigers en aangeboden landsgoederen 
en -gelden te vervoeren. 

i. Het vervoer van landsreizigers geschledt 
tegen de volgende prijzen per bevaren zeemijl : 

Reizigers van 12 
jaar of ouder . 

Kind benedcn de 
3 jaar. 

Kind van 3 tot 
12 jaar 

Twee tot een ge
zin behoorende 
kinderen bone
den 3 jaar, te 
zamen. 

Drie of meer tot 
een gezin behoo
rende kinderen 
beneden de 3 
jaar, te zamen . 

Iste I 2de \ 3de I 4de 
klasse: klasse. klasse. klasse. 

I I' 
/0.20 /0.10 /0.04 10.02•· 

n:iets niets niets niets 

0.10 0.05 0.02 0.01 

0.05 0.025 0.01 .o.oo• 

0.10 0.05 0.021 0.01 

De overtochtsprijzen warden steeds over 
minstens 50 zeemijlen berekend. 

Het tarief voor het vervoer van landsgoe
deren bedraagt, belwudens · de in de overeen- -
komst te vermelden uitzonderingen voor gel
den en goederen van groote waarde, van groat 
gewicht of van groote afmetingen enz., f 0.04. 
per kojang en per zeemijl. 

j. Het Land beeft het recht om te alien 
,tijde een of meer stoomschepen van de Konink-
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lijke Paketvaart Maatschappij, welke voor 
verplichte of vrije regelmatige lijnen worden ge
bezigd, in huur te nemen -tegen betaling per 
schip, per etmaaI-··en per - registerton (van 
2.83 kubieken meter netto inhoud): voor de 
eerste tweehonderd tonnen / 1.25, voor de 
tweede tweehonderd tonnen / 1, voor de derde 
tweehonderd tonnen / 0.75 en voor het·overige 
aantal tonnen / 0.50. _ 

Bij -eene inhuring voor langeren tijd dan vijf 
dagen wordt; met behoud van de huurprijzen 
van / 1.25, / :I en / 0. 7 5 voor de eerste, tweede 
en derde tweehonderd tonnen, voor het overige 

-aantal toniien / 0.25 per etmaal en per register
ton berekend, met terugwerkende kr~cht van 
het begin der inhuring af. 

Voorts heeft het Land het recht te allen tijde 
een of meer stoomschepen van de Maatschappij 
in gebruik of in eigendom over te nemen tegen 
zoo noodig door deskundigen te bepalen waarde. 

De Maatschappij verbindt zich bij in huur 
van -schepen door bet Land in tijd van oorlog 
of dreigend oorlogsgevaar- de gages der beman
ning van de ingehuurde schepen te verhoogen 
met hoogstens 100 pCt. ; deze verhoogingen 

-zullen :riiet door het Land worden vergoed. 
In de overeenkomst worden regelen· vastge

steld betreffende de door , den Lande . te ver
goeden onkosten ten gevolge van de door de 
Maatschappij uit te keeren bijzondere schade
loosstellingen, vergoedingen en pensioenen aan 
-Jiaar varend personeel; zo_omede aan de echtge
nooten en kinderen of andere familieleden van 
dat personeel, zulks in geval van schade, 
verminking, overlijden enz., veroorzaakt·-door 
Jiet verrichten van diensten, rechtstreeks in 
verband staande met den toestand van o·orlog 
of dreigend oorlogsgevaar. 

k. Indien, ten gevolge van oorlog, algemeene 
ramp of andere bijzondere omstandigheden, 
de vrachtprijzen en de prijzen van hetgeen de 
Korunklijke Paketvaart llfaatschappij voor 
de naleving van de overeenkoinst behoeft, 
zoodanig stijgen, dat de -kosten der onderne
ming de normale uitgaven gedurende het 
tijdsverloop van een jaar niet 25 pCt. over
treffen, wordt aan de llfaatschappij eene 
schadeloosstelling toegekend, waarvan het 
bedrag en de duur door den Gouverneur
Generaal worden bepaald. 

l. De Km1inklijke Paketvaart l\faatschappij 
.verbindt zich der Regeering steeds alle ge
wenschte inlichtingen te geven omtrent hare 
tarieven voor den overvoer van particuliere 
reizigers en goederen en verklaart zich bereid 
steeds met de Regeering in overleg te treden 
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om frent door haar wcnschelijk geachte wijzi
gingen van die tarieven. 

V:oor het vervoer van . particuliere reiz1gers 
der :'lste klasse zullen geen hoogere overtochts
kosten in rekening worden gebracht dan van 
10 percent boven hetgeen a.ls overtochtskosten 
voor, landsreizigers dier klasse verschuldigd is, 
ter~tjl de overtochtskosten der reizigers der · 
2de," 3de en 4de klasse niet.meer dan onder
scheidenlijk 60, 30 en 12 ½ percent van die der 
particuliere reizigers der lste klasse zullen 
mogen bedragen. 

D-~ overige voorwaarden worden door den 
Gouverneur-Generaal in overleg met de Konink
lijke .Paketvaart Maatschappij geregeld. 

Lasten en bevelen; enz. 

Gegcven te 's-Gravenhage, den 3lsten 
Dec~tnber 1915. 

I' 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien a. i., 
J. J. RHIBONNET. 

(Ui_tgeg. 15 Jan. 1916.) 

31 December 1915. WET, tot bekrachtiging 
e~ner overeenkomst met de N ede:dandsche 
Handel-l\faatschappij voor den verkoop in 
N.e!lerland van de voor Landsrekening in· 
Nederlandsch-Indie" g;wonnen voortbr~ng
selen van land- en mijnbouw na afloop van 
de overeenkomst, bekrachtigd bij de wet 
van 31 December 1914 (Staatsblad n°. 663). 
S!' 542. 

WIJ,WILHELMINA, ENZ_ .... doen te weten : 
Alz~.o Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk "is dat de hieronder ver
melde :: overeenkomst bij de wet worde be· 
krachtjga; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, ,-nz. 
Art. · 1. De in afschrift aan deze wet 'ge

hechte, tusschen den Minister van Kolonien, 
handelende ten deze voor en namens Necler
landsctindie en als zoodanig dien rechtbpersoon 
vertegenwoordigende, en de Directie der Neder- • 
landscl:ie Handel-l\faatschappij, handelende na
mens die naamlooze vennootschap, · op "den 
30 September · · 
14 A - t . 1915 gedoten overeenkomst voor ugus us 
den verkoop in Nederland van de voor Lands
rekening in Nederlandsch-Indie gewonnen 
voortbr~ngselen van land- en mijnbouw na 
afloop -Jan de overeenkomst behoorende bij de 
wet van' 31 Dece~ber 1914 (Staatsblad n°. 663) 
wordt bekrachtigd. 

2. D'e overeenkomst; bij het voorgaand 
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artikel bekrachtigcl, wordt kosteloos gere- Nederlandsche Hand('l-Maatschappij kennis 
gistreerd en is vrij van lege•. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De 
cember 1915. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien a. i., 
. J. J. RAMBONNET. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1915.) 

De lvliniste.r van Kolonien, 
handelende ten deze voor en namens N eder
landsch-Indie en als zoodanig dien rechtsper
soon vertegenwoordigende, 

en 
De Directie der Nederlandsche Handel-

1llaatschappij, 
handelende namens die naamlooze vennoot
schap, 

zijn overeengekomen als volgt : 
Art. 1. De Nederlandsche Handel-Maat

schappij neemt op zich in hoedanigheid van 
commi3sionnair, met de uit het delcredere voort
vloeiende aansprake~jkheid, de Indische Gou- . 
vernements-product_en, voor zooverre zij door 
de Regeering van Nederlandsch-Indie ten ver
koop in Nederland bestemd worden, te beheeren, 
te verkoopen, en daarvan den afscheep, het 
vervoer en den ·opslag te bezorgen, alles met 
inachtneming van de· aanwijzingen, door die 
Regeering te geven. 

Geschillen ter zake van de in alinea 1 .. be
doelcie verrichtingen, tusschen de Maatschappij 
en· derden ontstaande, kunnen door haar niet 
bij dading worden beeindigd, dan met machti
ging der Koningin, en wanneer zij · een bedrag 
van meer dan f 10,000 betreffen, behoudens 
bekrachtiging bij de Wet. 

·2. Tot waarborg voor de storting der 
opbrengst van de producten verbindt de Maat
schappij zich om op den dag v66r- elke veiling 
bij de Nederlandsche Bank, ten deze optredende 
als Agent van den Staat, over te bre~en eene 
met het approximatief netto-bedrag overeen
komende waarde in geldswaardig papier of 
in geld, naar keuze van den Minister van Kolo
nien, en in het laatste geval onder bereke
ning van rente op den voet van het alsdan 
vigeerende promessen-discorito dE.:r Nederland
sche Bank. 

Indien de nfinister van Kolonien de storting 
van voornoemde waarborgsoni in geld -verlangt 
wordt da~rvan veer.tien dagen te voren -aan de 

gegeven. 
3. Voor al hare· in artikel 1 genoemde ver 

richtingen geniet de Nederlandsche Handel
Maatschapp\i eene commissie (met inbegrip 
van delcredere) van P/4 procent van de bruto
opbrengst van het door haar verkochte en ver
atitwoorde Gouvernements-tin en 1 ½ procent 
van de hruto-opbrengst van alle overige door 
haar verkochte en verantwoorde Gouverne
ments-producten. 

4. De NederlandRche Handel-Maatschappij 
onderwerpt zich, wat betreft de wijze, ~aarop 
zij rekerung · en verantwoording aan Neder
landsch-Indie aflegt, aan de wettelijke bepaliu
gen, die deswege zijn of nader zullen worden 
vastgesteld, en aan de voorschriften, door 
de Regeering ter uitvo,ring van die wette
lijke bepalingen of, in overleg met de Alge
me.ene Rekenkamerin Nederland gegevei1 of. te 
geven. 

5. Zoolang de Nederlandsche Handel
Maatschappij aan alle nit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen getromv voldoet, 
zal de Regeering zich van geen anderen tusschen
persoon bedienen voor het afschepen, vervoeren, 
opslaan, beheeren on verkoopen van de Indische 
Gouvernements-producten, die ten verkoop 
in Nederland bestemd zijn. · 

6. Geschillen, nit deze overecnkomst voort
vloeiende, worden onderworpen aan het oordeel 
van drie scheidslieden, door partijen in gemeen 
overleg te benoemen. 

Wanneer partijen zich 'binnen een maand 
na het ontstaan van het geschil niet over deze 
benoeming hebhen verstR.an, zal de keuze ge
schieden door de Arrondissements-Rechtbank 
te Amsterdam, op verzoek van de meest 
gereede partij. 

De Minister van Kolonien· i& fChter bevoegcl 
eene voorloopige bf·slissing te nemen, waaraan 
de Nederlandsche Handel-Maatschappti gevolg 
geeft, behoudens hare aanspraak op · schade
vergoeding, wanneer zij door de uitspraak uer 
scheidslieden in het gelijk wordt gesteld. In 
zoodanig geval beslissen de echeidslieden bij 
hunne uitspraak ook over het bedrag der schade
vergoeding. 

7. Wanneer deze overeenkomst niet voor 
1 Januari 1916 door de Wet is bekrachtigd, 
wordt zij geacht niet te zijn gesloten. 

Door de Wet bekrachtigd zijnde, treedt zij 
in werking op 1 J anuari-1916 en vervangt alsclan 
de overeenkomst van 24 November 1914, 
bekrachtigd bij 'de. Wet van 31 December l!Jl4 
(Staatsblad n°. 663). Zij wordt aangegaan voor 
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den tijd van een jaar, dus tot het einde van het 
jaar 1916. 

Aldus opgemaakt in duplo op den 
cl_el'_~gsten September 1915 -·. 
veertienden Augustus · 

De 11finister van-Xolon-ien, 
(get.) TH. B. PLEYTE. 

N ederlandsche H andel-1vl aatschappij, 
(get.) VAN AALST. 
(get.) BIERENS DE HAAN. 

Voor eensluidend afochrift, 
De Secretari-~-Generaal 

bij het· Departement van Kolonien, 
-STAAL. 

31 December -1915 .. WET, tot wijziging van 
hoofdstuk I der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1914. S. 543. 

31 December 1915. WET, tot w:ijziging en ver
hooging van hoofdstuk II der begrooting 
van uitgaven van Nederland,<;ch-Indie voor
het dienstjaar 1914. S. 544. 

31 December 1915. WET, houdende WIJZ1gmg 
en verhooging van de koloniale huishoude--
1:ijke begroot:ing van 011-reu;ao voor het 
dienstjaar 1914. S. 545. 

31 December 1915. WET, tot verhooging van 
het elfde hoofd,tuk der Staatsbegrooting 
voor het d:ienstjaar 1914. S. 546. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het gezamenlijk 

bedrag van de !!Ide afdeeling en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk verhoogd met / 35,283.62. 

31 December 1915. WET, houdende wijzig:ing 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1914. 
s. 547. 

31 December 1915. WET, houdende ·verhooging 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1914. S. 548. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het gezamenl:ijk 

bedrag van de !Ide afdeeling en het eindcijfer · 
van voormeld hoofdstuk vermeerderd met 
/ 391,194. 

31 December 1915. WET, tot w1Jz1gmg, aan
vulling en ve;hooging van het derde hoofd
stuk der Staatsbegrooting ;oor het dienst
jaar 1914 .. S. 549. 

Bti deze wet worden eenige artikelen ver' 
hoogd en ingevoegd en wordt de omschrijving
van ,·eenige artikelen gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Iste ' afdeeling van gezegd hoofdstuk nadei: 
vastgestelct op / 161,500, dat der !Ide afdeeling 
op f 1,336,793, dat der !!Ide afdeeling op 
f 258;250 en het eindcijfer van hoofdstuk III 
der l:)taatsbegrooting voor het dienstjaar 1914 
op t 1.814,927. 

31 December 1915. WET, tot wijziging van het 
:v_ierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
liet dienstjaar 1914. S. 550. 

Bij ': deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Te11gevolge hiervan wordt het totaal van 
· de Iste Afdeeling verhoogd met f 4000 ; dat 
van de !Ide Afdeeling verminderd met f 19,000; 
dat van de IVde Afdeeling verhoogd met 
f 25,000 ; dat van de VIde Afdeeling verhoogd 
met f 10,500 ; dat van de VIIde Afdeeling 
verminderd met f 23,000 ; dat van de VIIIste 
Afdeeling verminderd met f 3000 ; dat van 
de Xde Afdeeling verhoogd met f 5000 ; dat 
van de XIde Afdeeling verhoogd met / 500. 

31 December 1915. WET, tot verhoog:ing van 
de' begrooting van inkomsten en uitgaven· 
vaii het Bouwfonds voor het Departement 
van Binnenlandsche Zaken voor het dienst-
jaar 1915. s. 551. . 

31 December 1915. 1VET, tot· vaststelling van 
• de ''begrooting van inkomsten en uitgaven 

voor het Staatsbedrijf der Algemeene· 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1916; 
en herziening van het percentage der rente, 
door dat bedrijf aan 's Rijks middelen uit' 
te keeren. S. 552. 

De begrooting wordt vastgesteld tot een·_ 
bedrag van / 651,380. 

31 DecernlJer 1915. 1VET, tot verhooging en 
w1Jz1gmg van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbeg-rooting voor het dienstjaar 1914. 
s. q53. 

Bij deze wet worden eenige artikelon ver-· 
hoogd- Jn verminderd en wordt een artikel 
ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van' de 
I!de afd~eling vermindei-d met / 10,000, het 
totaal van de IIIde afdeeling verhoogd met 
f 425,000, het to_taal van de· IV de afdeeling 
verminderd ·met -/ 146,665, het totaal van de 
Vde afdeeling verhoogd met f 60,700, het.-

___ _____J! _______ --
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totaal van de VJIIste afdeeling verhoogd met 
f 149,615 en het totaal van het hoofdstuk 
verhoogd met f 478,650. 

31 December 1915. WET, tot wijziging en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
s. 554. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd en wordt de omschrij. 
ving van een artikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : de !Ide 
afdeeling met f 5550 ; de IIIde afdeeling met 
f 3,917,349; de IVde afdeeling met f 19,500; 
de VJde afdeeling met f 6200; en het eind
cijfer van het hoofdstuk met f 3,948,599. 

31 Dece,n/;er 1915. WET, houdende afwijking 
van den regel, -gesteld bij · artikel 241 · der 
Gemeentewet, omtrent plaatselijke be
lastingen, ten behoeve van de gemeente 
Vlissingen. S. 555. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten-: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat afwijking van den regel, gesteld bij artikel-
241 der Gemeentewet, in het -belang der ge
meente T1lissingen raadzaam is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten behoeve der gemeente Vlis

singen kan, behoudens Onze goedkeuring, van 
1 Januari 1916 tot]_, Januari 1917 belasting op 
het gedistilleerd, tot een bedrag van ten hoogste 
zeventien gulden vijftig cents per he0toliter, 
ad 50 percent sterkte, warden geheven. 

2. Deze' wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien, waarop zij is 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1915. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Staat, 
111inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg: 14 Jan. 1916.) 

31 December 1915. vVET, houdende afwijking 
van den rcgel, gesteld bij artikel 241 der 

. Gem_eente,vet, omtrent plaatselijke be
lastingen; ten behoeve van de gemeente 
Vlieland; ' S. 556. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . . doen te weten : 
Alzoo "\Vij in overweging genomen hebben, 

dat afwijking van den regel, gesteld bij artikel 
241 der Gemeentewet, in het belang der ge
meente Vlieland raadzaam is ; . 

Zoo is het, ciat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten behoeve der gemeente Vlielanii 

kan, behoudens Onze goedkeuring, van 1 Ja-
·nuari 1916 tot 1 Januari 1917 belasting op het 
gedistilleerd, tot E.eP bedrag van ten hoogste 
twaalf gulden vijftig cents per hectoliter, ad 
50 percent sterkte, warden ·geheven. 

2. Deze · wet treedt in werking met ingang· 
van den dag, volgende op dien, waarop zij is
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gege,en te 's~Gravenhage, den 3lsten De

cember 1915. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Staat, -
1vfinister -can Binnenl<indsche Zaken, 

CORT V. D. ·LINDEN. 
( Uitgeg. 14 Jan. 1916.) 

31 December 1915. WET, tot afwijking van. 
den regel, gesteld · bij artikel 241 der Ge
meentewet, omtrent plaatselijke belas
tingeJi, ten behoeve van de gemeePte Helder .. 
s. 557. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weteP : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben,. 

dat afwijking van den regel, gesteld bij artiirni 
241 der Gemeentewet, in het belang der ge
meente Helder raadzaam is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. -
Art. 1. Ten behoeve der gemeente Helder 

kan, behoudens Onze goedkeuring, van 1 Ja
nuari ·1916 tot 1 Januari 1917 belasting op het 
gedistilleerd, tot een bedrag van te.1 hoogste 
vijftien gulden per hectoliter, ad · 50 percent 
sterkte, warden geheven. 

2. Deze wet treedt.in werki.ig met i11gang 
van den dag, volgencle op dien, waarop zij is-· 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den. 3lsten De

cember 1915. · 
WILHELlVIINA. 

De ili·inister van Staat, 1liinister van Binnen-
landsche Zaken, CORT -V. D. LINDEN: 

(Uitgeg. 18 Jan. 1916.} 

31 December 1915. "\VET, tot goedkenring van· 
de wijziging der o, ereenkomst betreffende
de stichting var · een nieuw ziekenhuis te
Groningen. S. 558. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten s 
Alzoo Wij in, overwegiJig genomen hebben, 

dat eene nadere wijziging is gebracht in de- bij. 
de w_et van 29 Juli 1898 (Staatsblad n°. 192) 
goedgekeurde overeenkomst betreffende de-, 
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stichting van een nieuw Ziekenhuis te Groningen, op:\ een terrein grenzend aan het Ziekenhuis 
,en dat het wenschelijk is die wijziging goed te be~evens dit terrein, hetwelk · uitm,aakt ·een 
keuren ; ged~elte van het perceel kadastraal bekend 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State;enz. Ge*ieente Groningen, Sectie G, n°. 4334, en 
Eenig artikel. op 1het aan: deze akte. gehechte uittreksel uit 

De in afschrift aan deze wet gehechte over- het, kadastrale .plan· dezer gemeente met eene 
eenkomst van 30 Augustus 1915, door welke roocle ar,;mre is aangeduid, wordt, nadat ·door 
wijziging is gebracht in de bij de wet van den: Staat de gebouwen zijn ingericht en de 
29 Juli 189~ (Staatsblad n°. 192) goedgekeurde klintek is gemeubeld, ·met inrichting en 
-0vereenkomst van 14 April 1893. betreffende me~,bileering aan het Ziekenhuis toegevoegd 
,de stichting van een .nieuw Ziekenhuis te Gro- in dien zin, dat beide i,1richtingen daarna als 
ningen, gewijzigd bij de overeenkomst van een geheel zt lien wordeP geexploiteerd. Op deze 
15 Augustus 1907, goedgek,eurd. bij de wet exploil,ttie zal, voor zoover daarvan bij deze 
-van 13 Januari 1908 (Staatsblad n°. 13), ·wordt over!Jenkomst niet wordt afgeweken wat haar 
goedgekeurd. omv:ang en regeling betreft van toepassing_zijn 

Lasten en bevelen, enz. hetg~en tusschen partijen is · overeengekomen 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De- ten !\anzien van de exploitatie van het Zieken-

•Cember 1915. huisi 
WILHELMINA. Wanneer de uitdrukking ,,Ziekenhuis" wordt 

De 1liinister van Staat, 1vfinister van Binnen- gebezigd, worden daaronder, tenzij het tegen-
landsche Zaken, CORT, v. D. LINDEN, deel blijkt, zoowel in de overeenkomst als in 

( Uitgeg. 13 Jan. 1916.) de i.,~ artikel. 2 der overeenkomst bedoelde 

..\.FSCHRif'T, 

OVEREEN1(01\1ST tot wvziging van de 
overeenkomst van H April 1893, betref
fende de stichting van een nieuw Zieken
huis le Groningen, zooals die is gewijzigd 
bij overeenkomst van 15 Angustus 1907. 

Tusschen den Staat der Nederlanden, ver
tegen\voordigd door CuratoreP, der Rijks 
Universiteit te Groningen, hiertoe gemacbtigd 
door den niinister van Binnenlandsche Zaken 
bij missive van l lviei 1915, 11°. 6075, afdeeling 0, 
,de provincie Groningen, vertegenwoordigd door 
,Gedeputeerde Staten dier provincie, handelende 
ter uitvoering van het besluit der Provinci.ale 
.Staten van Groningen van 20 Juli 1915, n°. 13, 
en de Gemeente Groningen, vertegenwoordigd 
,door Burgemeester en vVethoi.ders, handelende 
ter uitvoering van het besluit vap. den Raad 
,dier gemeente van 3 Juli 1915, n°. 9, is, met 
.instandhouding voor het overige van de over
•eenkomst betreffende · de atichting van een 
n ieuw Ziekenhuis te Groningen, door deze 
partijen gesloten op H April 1893, goed
_gekeurd bij de wet van 29 Juli 1898 (Staatsblad 
n°. 192) en gewijzigd door de overeenkomst van 
15 Augustus 1907, goedgekeurd bij de wet van 
den 13den Januari 1908 (Staatsblad n°. 13), 
·nader overeengekom,en als volgt: 

I. Ter aanvulling van het in artikel 1 der 
-0vereenkomst bepaalde : 

De psychiatriscr-neurologische kliniek met 
bijbehoorend woonhuis door den Staat ge~ticht 

regeling beide inrichtiPgen verstaan, met deze 
uitzo~dering, dat in artikel 1, in artikel 3, 
in het eerste lid van artikel 4 e., ill artikel 10 
der q,vereenkomst onder cleze uitdrukking de · 
psycbiatrisch-neuro.Iogische kliniek- niet .wordt 
geacht te zijn begrepen. 

II. Ter wijziging v'an het laatste lid van 
artik~l ·4 der .overeenkomst : te lezen in plaa ts 
van d,e woorden ,,een derde gedeelte van de 
kosten van een maximaal bedqtg van f 80,000" 
de woorden: ,,de h'elft·van die kosten". 

IIL,; Ter venangiDg van artikel 5 der 
overee)lkomst : 

Vocir patienten uit de overige gemeenten in 
de provincie Groningen, die voor rekening. van 
burgerFjke of kerkelijke armbesturen worclen 
opgez6nden, wordt een gelijk aat>tal bedden 
beschikbaar gehouden als voor patienten v_er
pleegd wordende voor rekening van burgerlijke 
of kerkelijke armbestureJ;J in de gemeente 
Groninge,, . 

Tot uitbreicling door vergrooting van de 
bestaal).de inric.htingen. of door stichting van 
nie1;1we, welke daarbij .aansluiten, zal, zoo de 
behoef~1e daaraan zich doet gevoele ,, in gemeen 
overleg,, worden overgegaan. · 

Tenz~ de bouw ~n de inrichting uitsluitend 
voor oii.derwijs doeleinden geschieden, in welk 
geval z'.ij geheel worden bekostigd door het 
Rijk, -fyorden de koste., voor de helft ge
dragen ,,,door den Staat en door elk voor een 
vierde gedeelte door de Provincie Groningen 
en door, de Gemeente Groningen. 

Tot dezen bouw en inrichting wordt niet 
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overgegaan .dan .na goedketiring, ook wat · de 
voorwaarden van exploitatie betreft, door den 
Mi11ister van Bionenlandsche Zaken, door de 
Pr_bvinciale Staten van Groningen en door den 
Gemeenteraad van Groningen. 

Tot· vertimmeringen of tot aan bouw en 
inricbting · van weinig omvang · kan door de 
Com~issie van 'Bebeer onder goedkeuring van 
Burgemeester en Wethouders _van Gronfo.gen_ 
worden.' besloten. ,, . 

· T~r ·bestrijding van. de op dergelijke werken 
vallende kosten, wordj; uit bijdragen, welke ten 
laste van de exploitatie-rekening worden ge
brachj;, ~en bouwfonds gevormd. . 

IV. Ter aanvulling van artikel 8 der over-
eenkomst: . . 
· · Toe te voegen de voige~de alinea : 

In bet bier bedoelde· geval wordt de psycbia
triscb-neurologische kliniek met inricbting en 
meubilai_r, bet bijbeboorend ·woonhuis en het 
terrein, bierboven omscbreven _als uitmakende 
een. gedeelte van bet perceel, _lmdastraal bekend 
gemeente Groningen, Sectie G, numm~r 4334 
en met eene roode ar9ure aangeduid op het aan 
deze akte gehecbte uittreksel uit bet kadastrale 
plan dezer gemeente, in den staat, waarin een 
en antler zich alsdan bevindt, kosteloos ter 
bescbikking gesteld van den Staat. 

.V. Deze overeenkomst treedt in werking 
op d~n.eersten·_ januari i9oo· en zestien, 

En zijn hiervan opgemaakt vier eensluidenderi 
~p den dertigsten Augustus.1900 en vijftien en 

~ door ~ont~actee~ende partijen geteekend: 
Ouratoren der Rijks Universiteit te Groningen: 

(get.) GEERTSEMA, Voorzitter. 
( " ) B; TEN BRUGGEN CATE, Secretaris. 

Gedeputeerde Staten.der provincie Groningen: 
(get.) G EERTSEMA, V oorzitter . . · 

. ( ,, )· SYBENGA, Griffier. 
. Burgerneester en W ethouders der gerneente 

Groningen: 
(get;) ·E.· TJ. VAN. STARKENBORGH, 

Burgerneester. 
( ,, ) J. F. v .. -D. BLIJ, Secretaris. 

. 14. In viervoud geregistr_eerd te. Groningen 
deri twintigsten September 1900 -vijftien, dee! 

. 65, folio 116 verso; vak 4 ; twee bladen, ·geen 
rerivooi. Ontvangen voor recht / L20, voor 
opcenten -f 0.12, samen een gulden · twee en 
dertig cent (f_l.32). 

De Ontv_anger G. A., 
(get.) BRANTS. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke: 
De Secretaris-Generaal van Binnenl. Zaken, 

.. J. ;s: KAN. 

1915, 

31 necember 1915. W~T; tot_ wijziging de; Vl'.et· 
van den 14den Juli 1910 (Staatsblad 11°. 202), · 
tot wijziging der wet tot regeling van bet· 
lager onderwijs. S. n59. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1915/Hl, _n•. 275, 1-5. 
Hand. idem ·-1915/16, bladz. 898-911. 
Hand. I• Kamer 1915/15, bladz_, 64, 67, 71. 

· Wr:rWILHEUUNA, ENZ ...• doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging ·genoni.en_ ·bebben, 

dat het wenschelijk is den termijn, gesteld in_ 
he_t·Jaatste lid van artikel II der wet van den· 
14de~ Juli 1910 (Staatsblad n_0 • 202) tot wiJ~i
ging der wet tot regeling van_ liet lager onderwijs: 
en verlengcJ bij de wetten van·den 3lsteri ])e. 
cember 1913 (Staatsblad n°. 476) en van den 
3lsten_ Decemb_er 191! (B_ia~tsblad n°. · 6_52), 
andermaal te verlengen ; 

Zo-.'l is het, dat Wij, den Raad van State, enz. · 
· E~nig artik~l. · · 

Het ·laatste lid van artikel II der Wet ·van 
den 14den Juli 1910 (Staatsblad n°. 202) tot, 
wijziging de~ wet tot regeli'.1i van het lag~r 
onderwijs, laatstelijk gew_ijzigd ·bij de wet van 
den 3lsten December 1914 (Staatsblad n°. _652); 
wordt gelezen als volgt : 

,,Het in a.it' a~til,~l b~paa,lde blijft tot 1 juJi-
1916 van· kia~ht." · 

L11,st.en en bevelen, enz, 
· Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1915. 
· _· WILHELMINA._ 

Di 111inister m-n Staat, 111inister van Bi-nnen-
landsche Zaken, CoRT Y. n. LINDEN. 

( Uitgeg. 7 Jan. 1916.) 

31 December ·1915_ WET, tot verho9ging van 
het zesde hoofdstuk der Sta.atsbegrooting 
voor het dienstjaar 1915. (Buitengewoon 
krediet.) S. 560 .. 

Bij deze wet wordt· een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

4de s1,fdeeling van genoemde begroqting zoo
mede het eindcijfer van het VIde hoofdstuk 

· der Staatsbegr;otj,;_g voor 1915-verhoogd met 
l 2,500,000 . 

31 December 1915. WET, tot. nadere wijziging 
van het zeiide hoofdstuk der Staatsbegroo
ting ·voor bet dienstjaar 1914. S. 561. 

Bij deze wet warden eenige artikelen ver, 
, hslogd en verminderd. 

31 December 1915. WET, betreffende het langer 
in dienst houden van ingelijfden bij de 
militie. S. 562. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten.: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat de 'heersch~nde buitengewone omstandig
heden voor sommige groepen van militieplich
tigen verlenging noouig maken van den termijn, 
gesteld in art_ 1 uer wet van 31 December 19Vt 
(Staatsblad n°. 664), gewijzigd bij de wetten 
van 30 Januari 1915 (Staatsbladn°. 36) en 29 Juli 
191.5 (Staatsblad n°. 342) ; 
. Zoo is het, dat Wij, den Raad-van State, enz. 
Art .. 1. De ingelijfden bij de milit,ie der lich

ting 1908 bij de onbereden korpsen, voor wie 
i~gevolge art. 99 der llfili.tiewet de dienst bij de 
militie zou zijn geeindigu op 31 Juli 1915 of 
op_ een- !ateren dag,_ en. de ing-elijfclen bij de 
bereden korpsen, bij het korps torpedisten, bij 
het korps pantserfort-artil!erie en bij de zee
mi!itie, voor wie ingevolge genoemd w, ts~rtikel 
de dienst bij de militie zou zijn geeindigd op 
31 Juli 1914 of op een lateren dag, worden in 
dien dienst gehouden tot 31 Juli 1916 of tot_ 
een vroegeren door Ons a'l,n te wijzen datum. 

2. Met betr9kking. tot den werkelijken dienst 
bij de militie, welke wordt vervuld in bet tijd
pnk van 1 Januari 1916 tot het tijdstip, waarop 
de bij art. 1 bedoelde verlenging van dienst 
een einde neemt, wordt in art. 32, tweede lid, 
en in art. 84, eerste lid, der Militiewet voor 
,,een gulden" gelezen : ,,een gulden en vijftig 
cent". 

3. Deze wet treedt in- werking met 31 De
cember 1915. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1915. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van 1,farine, ,J. J. RAMBONNET. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1915.) 

31 Deceinber 1915.' WET, betreffende het 
lariger in dienst ·houden van dieristplichti
gen bij de landweer. S. 563. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij" in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
hede_n verlenging noodig maken van den termijn, 
gesteld bij art. 1 der we_t van 31 December 1914 
(St~~tsblad n°. 650), gewijzigd bij de wetten 
van 30 Januari 1915 (Staat-sbladn°. 35) en 29 ,Juli 
1915 (Staatsblad n°. 343) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In art. 1 der wet van 31 December 

1914 (Staatsbladn°. 650), gewijzigd bij de wetten 
van 30 Januari 1915 (Staatsblad n°. 35) en 
29 Juli 1915 (Staatsblad n°. 343), wordt voor 
,,31 December 1915" gelezen: ,,31 Juli -1916". 
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2:' Deze wet treedt in werking met 31- De
cenj:ber 1915. 

Lasteri en bevelen, enz. 
~egeven te :s-Gravimhage, den 3lsten De

ceniber 1915. 
WILHELMINA. 

De M·inister ,·an Oorlog, BosBOOM.· 
([Tit.geg. 31 Dec. 1915.) 

31 December 1916, WET, tot nadere verhooging 
_van het achtste hoofdstuk der Staatsbegroo
:ting voor het dienstjaar 1915. (Buitenge: 
woon krediet.) S. 564. 

Bij deze wet wordt een art_ikel verhoogd. 
T~ngevolge hiervan wordt de XXVIIste 

afde,~ling van voormeld· hoofdstnk der Staats
begr9oting, . zoomede het eindcijfer van dat 
hoo~dstuk verhoogd met f 50,000,000. 

31 Deceinber 1915. WET, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
'voor het dienstjaar 1914. . S. 565. 

BiJ deze wet ~orden eenige artikelen ver
hoog~ en verminderd en worden eenige nieuwe 
artikelen ingevoegd. 

T~~gevolge hiervan wordt het totaal der VIde 
ffde~ling, alsmede het eindcijfer van voormeld 
hoofdstuk verminderd met f 560,000. 

31 Deceinber 1915. WET, tot verhooging en 
wijziging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915. 
(Subsidien in verband · met het midden
standscrediet.) S. 566. 

Bij: deze wet wordt de omschrijving_ van 
een artikel gewijzigd en wordt het artikel 
verb6ogd. _ 

Tengevolge hie.rvari wordt het totaal der 
IV de afdeeling, alsmede het eindcijfer van het 
tiende hoofistuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915 verhoogd met / 45,000;-. 

31 December 1915. Wi;;-r, tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1914: (Bijdragen aan 
hrit Koniuklijk Na tionaal Steuncomite 1914 
toe te kennen in de jaren 1914 en 1915.) 
s. 567. 

Bij c,eze wet wordt een · artikel verhoogd. 
Tengevolge bie,rvan wordt het totaal der 

IVde afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk verhoogd met / 200,000. 

31 D#ceinber 1915. WET, tot aanvulling en 
verbooging van het tiende boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1914. 
(Verscbillen~e onder,verpen.) S. 568. 
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Bij deze wet worden eenige artikelen ver- I genoemde gedaagde hem wederrechtelijk zou 
hoogd en eenige nieuwe artikelen ingevoegd. ! hebben gestoord. Bij arrest van 1 Februari 

TengE)volge hiervan wordt verhoogd het ! jl. verklaarde het Gerechtshof, alhier het tegen 
totaal der IIde afdeeling met f 16,002.86, 

en dat der IIIde afdeeling rr et / 58,200, 
- terwijl heu eindcijfer van het tiende hoofdstuk 

der ·Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914 
wordt verhoogd met f 74,202.86. 

31 December 1915. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Wordingsgeschiedenis en strekking van 
art. 2 .R. 0. als uitvloeisel van art. 163 
Grondwet 1815. Privaat- en publiekrechte
lijke geschillen. Beperking van de macht 
der Administratie. Aard, 'niet van _ het 
geschil, maar van het te beschermen recht. 

_ Wanneer een geschil (une contestation) 
aanwezig is in den zin van art. 2 R. 0. 
Verweerder beweert recht te hebben op 
het rustig en ongestoord bezit va_n de door 
hem bezeten vaarsloot, terwijl de gemeente 
N oordwijkerhout de uitoefening daarvan 
belemmert of onmogelijk maakt. 

De rechterlijke macht is hier uitsluitend 
bevoegd, ook al mochten de handelingen 
der Gemeente zijn ondernomen ter uit-rne
ring van art. 1797, Gemeentewet. 

(R. 0. art. 2, Gem.wet art. 179.) 

Voorzitter : 
Jhr. ]Ylr. W. H.- de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. .A. J. L. Nijpels, C. Krabbe, 
A. Fentener van Vlissingen en A. P. L. Nelissen. 

J.P. J.M. Sweens, wonende te Noordwijker
hout in ·zijne hoedanigheid van Burgemeester 
dier Gemeente en als zoodanig voor haar in 
rechte optredende, eischer tot cassatie van 
een arrest den eersten Februari 1915 door het 
Ger,echtshof te 's-Gravenhage tusschen partijen 
gewezen (N. J. 1915, bi. 1044. Red.), advocaat 
Mr. A. L. Hermans, gepleit door Mr. J. A. Loeff 
· tegen: 

A. Guldemond, bloemist, wonende te Lisse, 
verweerder in cassatie, advocaat _Mr. Dr. J. H. 
W. Q. ter Spill. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. Tak. 

De gemeente Noordwijkerhout zag door den 
President der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
eene tegen h~-ar ingestelde vordering toegewezen 
die, zooals feitelijk en mitsdien onaantastbaar 
is beslist, tot voorloopige handhaving van 
den oorspronkelijken eischer in het bezit van 
een pad en vaargeul strekte, waarin even-

deze presidiale beschikking gericht hooger 
beroep niet-ontvanke]ijk vborzoover daarbij 
de omtrent het bezitrecht gegeven uitspraak 
werd aangetast, terwijl overigens de beweerde 
onbevoegdheid van den burgerlijken rechter, 
die hierop steunen zou, dat de gedaagde 
gemeente krachtens hoogheidsrecht - immers 
ter uitvoering van het in art. 179 aanhef en -
sub h der Gemeentewet gegeven voorschrift -
ha'nde]de, werd ontkend, zoodat de bestreden 
uitspraak op dit punt werd bevestigd. 

Betwisting nu van 's Hofs oordeel met betrek
king tot· de taak der Justitie is het wit van 
het voorgesteld cassatiemiddel, klagende over : 
,,Schending van art. 2 R. 0. j 0 • 179h der Ge
meentewet, door te beslissen, dat het geschil 
tusschen partij en is een geschil, dat staat ter 
competentie van den burgerlijken rechter 
en dat mitsdien de President der Arr.-Recht
bank 'te 's-Gravenhage zich terecht bevoegd 
had verklaard van dat geschil kennis te nemen, 
zulks op de navolgende onjuiete overwegingen·: 
,,dat de door den gei'ntimeerde bij den President 
aanhangig gemaakte vordering de. strekking 
heeft, dat de gerntimeerde voorloopig zal war
den gehandhaafd in het bezit van pad en vaar
sloot, in welk bezit hij stelt door de gemeente 
te zijn gestoord en het geschil alzoo betreft 
een burgerlijk recht waarvan, volgens art. 153 
Grondwet en het ongeveer gelijk luidende art. 2 
Wet R. 0. bij uitsluiting de. rechterlijke macht 
kennis neemt; dat appellant nu we!, ten 
betooge dat de burgerlijke rechter ten deze 
is onbevoegd, zich erop beroept, dat het 
Gemeentebestuur van Noordwijkerhout de 
bedoelde maatregelen ten opzichte van pad 
en vaarsloot nemende, handelde ter uitvoering 
van art. 179h der Gemeentewet, <loch, al ware 
<lit het geval, daardoor de bevoegdheid van 
den burgerlijken rechter_ om van dit geding 
kennis te nemen niet wordt opgeheven ; dat 
toch ook eene gemeente, handelende door hare 
organen, als overheid daden kan pjegen, 
waardoor de in de artt. 153 Gron.dwet en 2 
Wet R. 0. omschreven rechten warden aan
getast, en, waar die artikelen luiden zeer alge
meen, geen grand is om aan te nemen, dat 
geschillen over dergelijke overheidsdaden ook 
niet ter uitsluitende kennisneming van den 
burgerlijken rechter zouden behooren"." 

De verweerder in cassatie heeft blijkens diens. 
schriftelijk en mondeling betoog de ware be
teekenis dezer grief onderschat en niet aanstonds 
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daarin als grootsche lijn eene ·principieele 
bestrijding der geldende opvatting onitrent de 
bevoegdheid der justitie herkend, op welke 
betwisting hij blijkbaar niet gerekend had, 
doch slechts een peuteren aan de feiten en aan 
het daarop steunend oordeel. Dit misver-· 
staan verklaart ·het verwijt van gebrek aan 
materiaal als grondslag van het middel en tevens 
de· klacht van onvolleclige aanhaling der ge
Eichonden artikelen, c:imdat over verkrachting 

'van art. 153 Grondwet, 585 vlg., 612 vlg. B. W. 
en 54 sub 4°. Wet R. 0. wordt gezwegen. 
Het betreurd gevolg hiervan is echter geweest, 
dat de pleidooien volkomen evenwijdig aan 
elkaar bleven en een werkelifk snijpunt misten, 
waardoor de door eischeresse verdedigde .. stel 0 

lingen feitelijk onaangeroerd en nog geheel 
6ngerept zijn. 

Toch had een aan val van die zijde en juist 
op dat punt den verweerder niet mogen be
vreemden, indien hij zich tijdig had willen 
herinneren, dat reeds in de memorie van toe
lichting van het op 17 Februari 1905 aan de 
Tweede Kamer ingediend Ontwerp Admini
stratieve rechtspraak (uitgave Belinfante, I, 
biz. 114) de toenmalige :Minister van Justitie, 
wiens naam merkwaarclige gelijkenis toont met 
dien van den geeerden steller der grief, meende 
te mogen constateeren, dat de verwarring van 
de taak der justitie en administratie en het· 
stellen eener onjuiste demarcatielijn voor 
beider gebied slechts voet vond in art. 2 der 
Wet R. 0. En bovendiei:l had hij bij raadple
ging der :Memcirie van ant,voord van wijlen 
i'ilr. Regout (uitgave Belinfante III, biz. 117) 
moeten ontwarcn, hoe ook deze bewindsman de 
bedenkingen vB,n den Raad van St?,te (Ad vies I, 
biz. 211) en der Tweede 'Kamer (uitgave 
Belinfante III, biz. 116) en den twijfel van 
ieder hunner aan de juistheid van dit betoog 
in navolging van zijn ambtsvoorganger (Rapport 
aan de Koningin I, biz. 247) poogde te bezweren, 
door te wijzen _op de beteekenis van art. 153 
der Grondwet, hetwelk den grondslag der 
vorderirig als. beslissend voor de competentie
vraag · aanmerkt, waarnaast uitslnitend even
genoemd art. 2 door minder ·schcrpe redactie 
voor onzekerheid ruimte zou Jaten. Van den 
geachten pleiter voor eischeresse mocht dris 
worden verwacht, dat hij, die reeds in vroeger 
ambt cloorzichtig op overschatting van de 
beteekenis van ·art. 2 cler vVet R. 0. door de 
rechtspraak wees, trachten ·zon ze bij gelegen
heicl , tot de. door hem als juist aangemerkte 
proportien terug te brengen. 

Reeds dadelijk mag ik hem b'ijvallen, wanneer 

II 
1 hij '/:laartoe geen beroep doet op art. 153 der 
I vige~rende Grondwet, gelijk de verweerder 
[ wen~cht. Eei:le bepaling toch eener sinds 1838 
1 

gelclende wet te willen verklaren nit · eene 
Constitutie van 1887 ZOU als clednctieve methode 
voor· wetsinterpretatie geen zin hebben, en 
zekdr klinkt dit argument vreemd uit gedaagdes 
mond, omdat·•hij het pleit daarmede eigenlijk 
reed~ half gewonnen ·geeft. Immers met de 
j9ngste· wijziging van art. .148, waarbij de 
twe~de alinea werd geschrapt, verdween iedere 
twijfel omtrent de ware beteekenis dier bepa
ling,;· omdat door die. ampntatie Thorbecke's 
meening (Aanteekeningen II, biz. 155), dat de 
rechtisgrond, waarop eene vordering steunt, 
over"haar privaat of publiekrechtelijk karakter 
beslist, , welke Jeer door de Staatscommissie 
werd/overgenomen en in de eerste zinsnede van 
clat -~rtikel belichaamd, sedert dien. tot stelsel' 
verheven werd. 

Een ternggaan tot de Grondwet van 1815, 
meer. speciaal tot art. 165 daarvan, luidende : 
,,Alie. twistgedingen over eigendom of daaruit 
voortsprnitende regten, over schuldvordering 
of burgerlijke -regten; behooren bij uitsluiting 
tot db kennis van de regterlijke magt", zal dus 
ter o'ntwarring van art. ·2 der Wet R. 0., dat 
aan_ eerstgemelde bepaling het aanzijn dankt 
en waafaan het uiterlijk en innerlijk vrijwel 
identisch is, noodzakelijk zijn. . 

Wa_artoe diende· nu dit voorschrift? Gelijk 
beke~d, strekte 'het volgens Thorbeck~ (Aan
teekeningen II, biz. 155) ter toewijzing van de 
in hep artikel genoemde zaken, waarover zich 
de adininistratie, zelfs indien het zuiver burger: 
lijke geschillen ·betrof, overmoedig een ~rdeel 
aanmatigde, aan de rechterlijke macht. Het 
zal du's geraden zijn het beginsel vast te stellen, 
naar ji.etwelk de wetgever de toewijzing deed, 
omdap de vondst daarvan garant is voor latere 
daaruit te trekken consequenties. · 
. Thqrbecke (Aanteekeningen II, blz. 155) 
en de ,µ'onge (Administratie en Justitie, biz. 13) 
leer_en zonder onderscheid, dat de rechtsgrond 
der vordering uitsluitend als maatstaf voor de 
competentie gelden mag en zij argumenteeren 
daarvoor nit de reclactie van het grond wettig 
_artike}, waarin de uitdrukking ,,of burgerlijke 
regtei-i?' gelezen moet worden als ,,of anclere 
burgetlijke regten". Ofschoon nu Mr. La'eff 
als criterium het ,,objectum litis" noemt, 
waarv'oor hij verwijst naar den Franschen text 
der b~paling, waarvan de aanhef : - ,,Les 
contestations qui ont porir objet" - duidelijk 

I 
doelt l'ip het voorwerp des gcschils, wijkt hij, 
in werkelijkheicl niet af van Thorbecke's Jeer, 
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waar ook hij . bij de practische · toe passing van -
zijn stelsel een burgerlijk · rerht als fundamen
•tum petendi vordert en dit onderwerp~lijk 
niet aanwezig acht, omdat slechts· aan eene 
zijde van dit recht blijkt en anderzijds een 
-publiek recht zich daartegenover stelt. 

Mij steunend op Buijs (De Grondwet II, 
blz. 196) mag ik hiertegen reeds aanstonds 
aanvoeren, dat een beroep op het woord 
,,contestations" niet zonder gevaar is, <;J_m_dat 
aan eene zelfde uitdrukking elders een wapen 
ter bestrijding kan worden ontleend. Ik 

· verwijs daarvoor naar art. 187 der Grondwet 
van 1815, waarin met de beziging van_ het 
begrip ,,contestations" kennelijk gedoeld wordt 
op publiekrechtelijke geschillen. En bC>ven
dien duidt, naar ik meen, de aanhef van art. 2 
der Wet R. 0. waarin gesproken wordt- over 
de kennisneming en de beslissing van geschillen 
·- elders vervangen door regtsvorderingen, 
regtsgedingen en verschillen - veeleer op het 
petitum dan op den grondslag der vordering 
als richtsnoer voor de rechterlijke bevoegdheid. 

Mijn hoo_fdbezwaar raakt echter de streng 
wetenschappelijke scheiding tusschen publiek
_en privaatrecht, die den grondwetgever door 
deze geleerden wordt opgedrongen, terwijl 
verzuimd wordt te letten op den tijd; waarin 
hij arbeidde en op de bewoordingen, waarin de 
beweerde scheiding voltrokken_ wordt. 

Gelijk ik zoo straks met een enkel woord 
reeds zeide, heerschte onder het Fransche 

-regime verwn,rring omtrent de grenzen van 
het publiek- en privaatr_echt, waarvan de ad
miµistratie profiteerde door het trekken eener 
zuiver willekeurige en naar omstandigheden 
wisselende demarcatielijn .. Den wetgever was 
dit misbruik blijkbaar onaangenaam, althans 
.Raepsaet vermeldt: ,,plusieurs membres rap
pelent Jes abus, qui existaient sous le regime 
fran9ais, a defaut d'une juste ligne de compe
tenc\l entre l'administratif et le judiciaire" 
(Journal, Sfance du 31- Mai 1815). Het doe! 
der voorgestelde bepaling was dus kennelijk 
de grenslijn af te bakenen en het ligt voor de 
hand, dat als reactiemaatregel en gelet op 
het ontbreken eener belofte omtrent admini
stratieve rechtspraak aan enumeratie der 
bij~ondere gevallen voorkeur werd geschonken 
boven eene algemeene . omschrijving, gelijk 
dit .ook in de Duitsche landen, bovenal in 
Pruisen, op antler terrein geschiedde, toen 
.beperking der . administratieve rechtspraak 
begeerd werd. (Admin. Rechtspr. III, Uitgave 
Belinfante, biz. 52). En juist deze enumPratie 
boven eene formule verkozen en het doe! der 

bepaling, als gericht tegen de vermetelheid 
der administratie, w~jzen erop, dat de wetgever 
geen oplpssing zoch~: in dien zin, dat de rechts
grond van . het geschil beslissend zijn -zou voor 
de bevoegdheid ter eener of ter anderer zijde, 
doch dat het voor'werp van den strijd daarvoor 
als toets ·zou worden gebezigd. · Is nu dat 
object de eig~ndom of een daaruit voortsprui
tend recht, eene schuldvordering of een antler 
burgerlijk racht, dan raakt het geschH de justitie, 
omgekeerd echter de administratie. 

Aanvaardt men aan de hand van Buijs 
,ep_. Loeff deze oplossing die, naar ik meen, 
toepassing vond in Uw arrest van 21 April 
J 898, vV. 711G; en ook niet vreemd is aan Uw 
arrest van 7 Mei jL, W. 9828 (N. J. 1915, 
biz. 794. Red.), dan treft de beroepen bepaling 
ook geen verwijt van onduidelijkheid, zooals 
Tborbecke tot haar richtte (Aanteekeningen II, 
blz. 155) en kan men zich beter begrijpen, dat 
de gewone wetgever telkens tegen het beginsel 
van zuivere:scheiding zondigde, omdat hij als 
kind van zijn tijd het administratief recht ver
waarloosde en de consequenties daarvan dik
wijls uit het oog verloor. 

Is dus het voorwerp van den strijd voor de 
.competentie beslissend, dan rijst de vraag of 
dit criterium - en hier naderen we het prin
cipieel verschil tusschen -Buijs en Loefi -- in 
het onderwerpelijk geval juist is toegepast. 

Naar eischeresse meent is bezit als voonverp 
van den rechtsstrijd -uitgesloten. Daarvoor toch 
zou noodig,zijn, niet dat uitsluit<;ntl de vordcring 
zich daarop baseerde, daar dan _ het petitum 
maatgevend zijn zou, doch dat de litis con
testatio zich ten aanzien van dit voorwerp 
manifesteerde · en door beide partijen op dat 
object recht werd gepretendeerd. In concreto 
toeg!)past zou dan dit stelsel eene onbevoegd
verklaring hebben moeten brengen, omdat de 
vordering van den oorspronkelijken eischer 
slechts een stoot in de lucht bcteekenen zou, 
daar hij, in verband met het beroep der eische
resse op haar overheidsrecht, geen partij tegen
over zich vindt en aanval en verweer elkaar niet 
kruisen. 

Deze redeneering nu· lijkt- mij een even teer 
als broos woordenspel, dat oogmerk en motief 
verwart. Immers eischeressc. zal moeten toe
geven ~lat het bezit haar slechts voorgewend 
en naar het uiterlijk koud liet en dat zij daad
werkelijk handelingen verrichtte,. waarin haar 
opzet · ligt opgeslote11 die stoornis brachten in 
de tot dusverre door den verweerder uitge-_ 
oefende rechten. Nu moge al een overheids
plicht die handelingen hebben geleid en ter 
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motiveering daarvan kunnen strekken, dit 
neemt niet weg, dat zij ter behoorlijke vol
doening aan dit overheidsrecht metterdaad 
en gewild bezit moest uitoefenen en mitsdien 
pretendeeren, waarvoor zij terecht aanspra
kelijk werd gesteld, omdat zij in qualiteit 
rechten aantastte, die bet Burgerlijk Wetboek 
aan private personen waarborgt. 

Opgevat in dien zin ontvalt eischeresse den 
rooden draad, haar als gezag oorspronkelijk 
door den geeerden Raadsman in handen 
gegeven en grijpt zij den witten, dien de ver
weerder haar reikt, om als wederpartij met 
dezen te strijden over bezit en de storing daarin, 
wel is waar bij streng wetenschappelijke schei
ding met bet oog op de qualiteit der eischeresse 
en bet motief van hare handelingen nie·t in 
een zuiver burgerlijk proces,. maar dan toch 
in eeri geschil, waarover door wetsduiding aan 
de justitie de lwecle is opgedragen. 

Ofschoon ik dus de eerste der bestreden over-
wegingeri liever anders geredigeerd had gezien, 
schijnen mij de beide laatste en bet dictum 
niet in strijd met bet als geschonden genoemd 
wetsartikel, waarom ik concludeer tot verwer
ping van bet beroep, met veroordeeling der 
eischeresse in de kosten op de cassatiebehande
ling gevallen. 

De Hoage Raad, enz. ; 

0., dat blijkens bet bestreden arrest en 
blijkens bet vonnis door den President der 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage den 23 April 
1914 tusschen partijen gewezen, waarheen dat 
arrest voor wat · de feiten betreft · verwijst, 
Guldemond de verweerder in cassatie, bifinlei
dende dagvaarding heeft gesteld : 

dat hij, in 1905 door aarikoop eigenaar ge
worden van verschillende perceelen bosch- en 
geestland gelegen onder Noordwijkerhout door 
die aangekochte gronden heeft gegraven eene 
twaalf meter breede vaarsloot; die een open
baar voetpad ,,Het Harde Pad" genaamd 
kruist; 

dat hij"eischer tal van jaren in het ongestoord 
bezit van-die vaarsloot is geweest, doch dat in 
April 1914 de gedaagde, optredende voor de 
gemeente Noordwijkerhout, hem in dat bezit 
heeft gestoord en aanstalten heeft gemaakt 
om de vaart in die sloot, door bet op voormeld 
kruispunt daarin doen storten van zand te 
belemmeren ; 

dat Guldemond op bovenstaande gronden 
heeft gevorderd, dat aan de gemeente N oord
wijkerhout worde bevolen, het storten van 
zand in de bedoelde vaarsloot te staken, met 

. ;: 
ma~htiging op hem, eischer, om bet zand, reeds 
in d;ie sloot gestort, daaruit te doen verwijderen 
en b:et verder daarin storten van zand te belet
ten;,: een en ander op de wijze nader daarbij 
omschreven ; · 

O,·, dat de gemeente Noordwijkerhout daar
tegeµ heeft aangevoerd, dat de burgerlijke 
rechter onbevoegd is om van deze zaak kennis 
te l!emcn, - daar de handelingen waarover 
Guld~mond klaagt, door Burgemeester en Wet
houders van Noordwijkerhout, ter naleving 
van · de in art. 179h der Gemeentewet hun 
opgelegde verplichting waren bevolen ; 

O.J dat de President der Rechtbank in zijn 
boveµaangehaald vonnis zich bevoegd heeft 
verkl~ard van de ingestelde vordering kennis 
te n~,men, en dat ·hPt Hof bij bet bestreden 
arrest die beslissing heeft bekrachtigd, op grand 
da t de ingestelde vordering tot strekking heeft 
om ti warden gehandha,afd in bet bezit van pad 
en va_arsloot, in welli: bezit Guldemond beweert 
door ''de gemeente Noordwijkerhout te zijn. 
gesto9rd, zoodat bet geschil betrefteen burgerlijk 
recht," waarvan v:olgens art. 153 der Grondwet 
en bet daarmede ongeveer gelijkluidend art. 2 
R.· 0. 11 de rechterlijke macht bij uitsluiting be
voegd is kennis te nemen ; 

0., "dat tegen 's Hofs beslissing als eenig 
midde'! van cassatie wordt aangevoerd: (zie 
cone!. adv.-gen.); 

0. hieromtrent : dat art. 163 van de Grondwet 
van 1815, ten einde te breken met het stelsel 
der Fransche Administratie, waarbij deze de 
beslissing aan zich trok van alle geschillen, 
waarir{ de belangen van den Staat met die van 
bijzondere personen in botsing kwamen, in 
beginsel vaststelde : ,,Alie twistgedingen over 
eigendom of daaruit voortspruitende regten, 
over schuldvordering of burgerlijke regten be
hooren, bij uitsluiting tot de kennis van de 
regterlijke magt." - en dat als uitvloeisel van 
dit gro~dwettelijk voorschrift art. 2 R. 0. van 
18 April 1827 is opgenomen; 

0., c;lat niet kan warden aangenomen, dat 
bovenaangehaald Grondwetsartikel eene zuivere 
onders~heiding wilde maken tusschen privaat
rechtelijke en publiekrechtelijke geschillen, 
welke dnderscheiding in 1815 nagenoeg onbe
kend ~~s, <loch dat blijkens de woorden ,,bij 
uitsluiti~g", daarbij de gedachte heeft voor
gezeten; om de macht der _Administratie te 
beperkei:J., en de in dat artikel genoemde rechten 
~nvoonyaardelijk te stellen onder de hoede der 
rechterlijke macht ; 

0., dat derhalve niet het publiek- of privaat
rechtelijk karakter van bet geschil, maar bet 
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te beschermen recht de uitsluitende bevoegd
heid der rechterlijke macht zou bepalen, gelijk 
nader blijkt uit den Franschen tekst van dit 
Grondwetsartikel : ,,Les contestations qui'. ont 
pour objet la propriete ou les droits qui en 
derivent etc." ; 
- 0., dat aan art. 2 R. 0. dezelfde beteekenis 
moet worden toegekend, gelijk nader blijkt uit 
hetgeen bij de totstandkoming dezer wet in 
April 1827 in de Tweede Kamer der Staten
Generaal is voorgevallen ; 

0., dat art. 2 van het oorspronkelijk wets
ontwerp luidde : ,,De kennisneming en beslis
sing van alle geschillen over eigendom of daaruit 
voortspruitende regten, over schuldvorderingen 
of burgerlijke regten, en de toepassing van 
alle soorten wettig bepaalde straffen, zijn opge
dragen aan de regterlijke magt enz."; 

dat eenige leden der vierde afdeeling deii 
wensch uitspraken: ,,qu'01;1 insere le mot: 
,, ,,exclusivement deferes" ", pour que la 
loi s'exprime dans la meme etendue que la 
Loi fondamentale", en dat gelijksoortige aan
merking werd gemaakt in de zesde afdeeling : 
(zie Noordziek, Hand. Staten:Generaal 1826/27 
Bijl. bl. 408 en 421) aan welke opmerkingen de 
Regeering heeft gevolg gegeven ; 

0., dat verder in de artt. 2, 3 en 4 van het 
Ontwerp, aan het Administratief gezag het 
recht werd toegekend, om in eene zaak voor den 
Rechter aanhangig, de onbevoegdheid van de 
rechterlijke macht te beweren, in welk geval 
de Rechter zich zou onthouderi verder van de 
zaak kennis te''nemen, totdat de Koning op 
advies van den Hoogen Raad over die bewering 
zou he b ben beslist ; 

dat deze artikelen bij de Tweede Kamer zijn 
gestuit op een hevig verzet, dat - verklaarbaar 
uit hetgeen tusschen 1815.en 1827 ten aanzien 
van de zoogenaamde ,,conflicten van attri
butie" was voorgevallen - zich zoowel bij de 
schriftelijke als bij de mondelinge behandeling 
heeft geopenbaard ; 

dat o. a. de 4• Afdeeling eenstemmig van oor
deel was, dat die bepalingen onaannemelijk 
waren en bezwaarlijk met art. 163 _der Grondwet 
vereenigbaar, terwijl ook meerdere leden der 
5• Afdeeling van gevoelen waren, dat de Rechter 
zelf over zijne incompetentie• zou moeten be
slissen, (Noordziek 1. c. bL 408 en 415); 

dat bij de mondelinge behandeling door ver
scheidene leden werd op den voorgrond gesteld, 
dat _volgens art. 163 der Grondwet, de daarin 
genoemde rechten door den burgerlijken rechter 
moete~ worden beschermd, ook als zij met de 
rechten der Administratie in botsing kwamen 

(zie o. a. de redevoeringen van Donker Curtius 
en Lehon, implicite ook Dijckmeester en de 
Gerlache Noordziek 1. c. bl. 265, 318, 321 
en 327); 

0., dat ingevolge clien tegenstand de artt. 2, 
3 en 4 van het Ontwerp bij Kon. Boodschap van 
9 April 1827 zijn ingetrokken (Noordziek 1. c. 
bl. 345); 

0., dat uit een en antler valt af te leiden, dat 
ook in art. 2 R. 0. de uitsluitende bevoegd
heid van de rechterlijke macht is afhankelijk 
gesteld van het voorwerp van het geschil, dat 
is van het recht waarin de aanlegger vraagt 
te worden beschermd, 'en niet van den aard van 
het recht W!).arop de verweerder zijn verweer 
grondt; 

0., dat bij de toe!ichting van het midd~l ten 
onrechte door den raadsman van de gemeente 
Noordwijkerhout, onder verwijzing naar de 
Romeinsch rechtelijke Litis contestatio, e,en 
beroep is gedaan op het woord ,,geschillen" 
in voormeld wetsartikel in den Franschen tekst 
door het woord ,,contestations" weergegeven, 
en beweerd dat er in deze van geen ,,geschil", 
·van geene ,,contestatiori" kan sprake_ zijn daar 
het floor Guldemond beweerde bezit door de 
gemeente N oordwijkerhout niet wordt ontkend; 

dat immers aan de litis contestatio van het 
Romeinsche recht hier niet kan worden gedacht, 
doch een ,,geschil (une contestatiori)" aanwezig 
is, als de een beweert iets te ~ogen vorderen, 
terwijl ·ae antler het recht van vord(lren tegen, 
spreekt, in welken algemeenen zin het woord 
,,geschil" (,,contestation") dan ook in meerdere 
artikelen van de Wet R. 0. van 18 April 1827 
voorkomt (zie bijvoorbeeld der artt. 24, 44, 
45, 59 en 91); ' 

dat derhalve, nu Goldemond beweert recht 
ts hebben op het rustig en ongestoord genot van 
de door hem bezeten vaars]oot en de gemeente 
Noordwijkerhout de uitoefening daarvan be
lemmert of onmogelijk maakt, zeker aanwezig is 
een geschil a!s bedoeld in art. 2 R. O. ; · 

0., dat dit geschil het bezit van de vaarsloot 
tot voorwerp heeft, al mochten ook de <laden 
waardoor die belemmering plaats vond, door 
het· Gemeentebestuur van Noordwijkerhout ter 
uitvoering van art, 179h. der Gemeentewet zijn 
ondernomen en al wordt het bezit op zich 
zelf door dat Bestuur met ontkend ; 

0., dat dit bezit is een burgerlijk recht, zoodat 
de rechterlijke macht uitsluitend bevoegd is 
van dtt geschil kennis te 

0

nemen en daarin eene 
beslissing te geven ; 

0., dat mitsdien het middel is onaannemelijk ·; 
Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 
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.A AN V ULL IN GE.N. 

·5 Januari 1915. BESLUIT, houdende wijziging 
in de samenstelling van het wapen van de 
Koninklijke Marechaussee. 

W1J WILHELMINA," ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oor!og van 24 December 1914, llde Afd,, 
no. 360; 

Gezien het" rapport van Onzen Minister 
van J ustitie van 31 · December 1914, 2de Afd. 

• 0, n°. 630; 
Gezien het Koninklijk besluit van 30 Ma.art 

1894, n°. 9, zooals dit sedert herhaaldelijk i; 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in bovengenoemd Koninklijk 

besluit de navolgende aanvullingen en wijz{. 
gingen worden. aangebracht: 

"L Na art. 2 wordt een nieuw art. 3 inge
·Iascht, luidende : 

Art. 3. Onze Minister· van Oor!og word t 
gemachtigd · om, ingeval ·de aanvulling van 
het bereden gedeelte van het wapen tijdelijk 
niet moge!ijk blijkt, evenveel onbereden ma: 
rechal\ssees meer te doen aannemen als het 

'aantal ontbrekende beredenen bedraagt. 
II. De bijlage .A wordt als volgt gewijzigd: 
Onder: ,,~. De lste divisie"., · 
wordt het gestelde na : 

,,Kapiteins of ·1uitenaiits-
districtscommandanten. 4 8 

vervangen door: 
Wachtmeesters } 
B . d" ·! d } 1 e kl. - 26 49 26 

r1ga iers er 20 kl. 

I 1e kl.} 
Marechaussees der 2° kl. 

' 3e kl. 
77 146 - 77 
Memorie. 

Hoefsmeden . . . · . . • 2-

Totaal ... 5 104 199 10 104 
Onder: ,,4°. De 3de divisie"., 
wordt het geste!de na : 

,,Kapiteins of luitenants-
. districtscommandanten 3 - - 6 

vervangen·door: 
Wachtmeesters · · } 

. " . }le kl - 39 · 39 _Brigl)diers der 20 kl: _ - -

Mare'chaussees der I ~= ~u - 116 116 
·' I 3° kl. M emorie. 

:Hoefsmeden. 2 -

Totaal . • 4 156 4 8 156 
Oni:ler ,,5°. De __ 4de divis'ie"., 
wofdt het gestelde. na: 

,,Kapiteins of luitenants-
dist,rictscommandanten . · 3 - - 6 ' 

v,~rvangen door : 
W achtmeesters . . } 
Briga,diers der }i: tl: ~ 44 17 - 44 

· ·I . 'l• kl.} Mareqhaussees der 2• kl. - 130 52 - 130 
: 3• kl. . Memorie. 

Hciefsineden . • • . . • --,- 3 - .-

Totaal , . . 4 ·175 74 8 175 
Het:·: gestelde c:mder: ,,7. Het wapen der 

Koninklijke Marechaussee" wordt vervangen 
door:: 

De staf van -het wapen 
De lste divisi.e . 

· De 2de. divisie . 
De 3de divisie . -

·. De '\de divisie . 
Het depot . 

2 2 2 ·4 ....., 
5 104 199 10 104 
4 132 89 8 132 
4 156 4 8 156 
4 175. 74 8 175 
12820227 

Totaal . • ·20 597 388 40 594 

Oi;iz~: Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoe~ing _van dit besluit, waarvan afschrift 
zal wo~den gezonden aan Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van 
·Financ(en, alsmede aan ·de Algemeene Reken-

'1 - . 
_kamer. \: · 

's-Gr~venhage, den 5den Januari 191_5. 

11 WILHELMINA. 

. \:, De 111 i~ister van Oorlog, BosBooM. 
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22 Januari 1915. BESLUIT, tenritvoering van 
de artikelen 1, 6a en lla .der Consulaire 
wet: s·. 22. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van ·onze . Ministers van 

Buitenlandsche Zaken van den 30sten October 
:1914, Eerste Afdeeling, n°. 27863, en:_ van 
Justitie van den lOden November 1914, afdee-

,ling I c/IIa n°. 500; . 
_: Overwegende dat het., wensoh~lijk is het 
Koninklijk besluit van deii 29sten Augustus 
~894 (Staatsbla.d p.0 • 146), laatstelijk gewijzigd 

'.bij het Onze van 14 April 1913 (Staatsblad 
n°. 128), te vervangen door een Koninklijk 
besluit, waarbij de Consuiaire Ambtenaren en 

: Reohtbanken worden aangewezen, die de 
bevoegdheden zullen bezitten, omschreven in de 
_artikelen 1, 6a en Ila der Consulaire Wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
22sten December 1914, n°. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van on:ze Mi
nisters voornoemd-van-den 7den Januari 1915, 
Eerste AfdeeEn:g, n°. 37006, en van den 19den 
Januari 1915, lste afdeeling C/2A n°. 508; 
_ Hebben goedgevonden· en verstaan. te be
_palen: 

Art. 1. De Koninklijke besluiten· van 29 Au
gustus 1894 (Staatsblad n°. 146), 13 Mei 1896 
(Staatsblad n°. 81), 1 Februari 1898 (Staatsblad 
_n° .. 42), 20 September 1898 (Staatsblad n°. 123), 
3 Juni 1909 (Staatsblad n°. 133) en 14 April 

·_1913 (Siaatsblad n°. · 128) worden ingetrokken. 
2. Aan . de hoogst geplaatste oonsulaire 

_arribtenaren, gevestigd op de hieronder ver
melde standplaatsen, worden, tenzij uitdrukke
lijk _een consulair ambtenaar van lageren rang 
aangewe2;en is, de in de artikelen 1 en 6a der 
·consulaire Wet omschreven bevoegdheden 
hetzij ten volle, hetzij in de voor elk hunner 
·aangegeven -beperkte mate, toegekel!d, binnen 
het aohter ied_ere standplaats' ver_melde ressort. 

. BELGiii. 
. 1. Antwerpen (ressort de provinoien Ant
werpen en Limburg) : De bevoegdheid om de 
'tussohenkomst. te verleenen bij de artikelen 
99-104-_B. W. aan den kantonreohter opge
dragen en om de akte v!!>n den burgerlijken 
stand -op te maken, bedoeld in artikel 126, 
20,- B. w. ' 
_ 2. Brugge_(ressort de provinoie West-Vlaan
!leren) : De bevoegdheid om de tussohenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B .. W. aan 
den kantonreohter opgedragen en om de 
akte van den burgerlijken stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

3. Brussel (ressort de .provinoien Zuid-

Brabaiit en Henegouwen) :·De bevoegdheid om 
de tussohenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 .B. W. aan den kant_onreohter opge
dragen en om de akte_ van den burgerlijken 
_stand op- te .maken, bedoeld in artikel_ 126, 
20, B. W. 

4. Gent (ressort de provinoie Oost-Vlaan
deren) : De bevoegdh~id om de tussohenkomst 
_te verleenen bij de artikelen 99~104 B. W, aan 
den kantonreohter opgedragen en om de akte 

_ van den burgerlijken stand op te_ maken, be-
doeld in artikel 126, 2°, B. W. . 

5. Luik (ressort de provincien Luik, Namen 
en Luxemburg) : De bevoegdheid om de tus-
-sohenkomst te verleenen bij de .artikelen 
99-104 B. W. ~an den kantonr~ohter opge
. dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in ._artikel . 126, 
20, B. W. 

DUITSCHLAND. 
6. Aken (ressort het Regeeringsdistriot 

Aken) : De bevoegdheid om de tussohenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonreohter opgedragen en om· de 

· akte van den burgerlijken_ stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. . 

7. Berlijn (ressort de Stadtkreis Berlijn en 
_de provinoien Brandenburg, Posen err Saksen) : 
De bevoegdheid om de tussohenkomst te ver
leenen bij de artikelen 99~104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
_den burgerlijken stand op te maken, bedoeld 
_in artikel 126, 2°,_ B. W. 

8. Bremen (ressort de . vrije stad Bremen 
en Geestemiinde en· onderhoorigheden) : De 
bevoegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kanton
:rechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken,. bedoeld in 
artikel 126, 2°, B. W. _ 

9. Breslau (ressort de provinoie Silezie) : 
De bevoegdheid om de tussohenkomst te_ ver
leenen bij de artikelen 99-104 B. ·w. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den burgerlijken sta_nd op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°, B. W, 

10. Cassel (ressort de stad en het Regee
ringsdistriot Cassel en het Vorstendom Wal
_deck) : De bevoegdheid om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W
aan den kantonrechter opgedragen en om de 
akte van den burgerlijken stand op te maken; 
bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

11. Dantzig (ressort de provincie West
Pruisen, met uitzondering van Elbing) : De· 
bevoegdheid om de tusschenkomst _ te V\Jr-
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leenen: bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen ·en om de akte van 
den burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 20, B. W. 

12. Dortmund (ressort het Regeerings
district Arnsberg, met uitzondering van Gelsen
kirchen en Hattingen) : De bevoegdheid om 
<le tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
<lragen en om de akte van den burgerlijken 
stand· op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°, B. w. 

13. Dresden (ressort het Koninkrijk Saksen, 
met uitzondering van de Kreisdirektion 
Leipzig) : De bevoegdheid om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen en om de 
akte ·van den burgerlijken stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

14. Duisburg Ruhrort (ressort Kreis Mors 
tot aan den spoorweg van Geldern naar Wesel', 
met inbegrip van laatstgenoemde stad, het dee! 
van Kreis Rees, gelegen ten oosten van den 
spoorweg van Wesel naar Bocholt, Kreisen 
Dinslaken, Hamborn Stadt, Oberhausen Stadt, 
Duisburg, Miihlheim a/d Ruhr, H iickingen en 
Grossenbaum) : De bevoegdheid om de tusschen
ko~st te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. '\V. aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

15. Diisseldorf (ressort de Kreisen Diissel
dorf Stadt, Diisseldorf Land - behalve Hiickin
gen en Grossenbaum - Neuss Stadt, Neuss 
Land, Solingen Stadt, Solingen Land; Rem
scheid Stadt en Lennep) : De bevoegdheid om 
de ·tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
20, B. w. 
· 16. Elberfeld (ressort de Kreisen Barmen 

Stadt, Elberfeld Stadt en Mettmann) : De 
bevoegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de·artikelen 99-104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 20, B. W. 

17. Emden (ressort Oost-Friesland): De 
bevoegdheid om de tusschenkomst te ve_rleenen 
bij de artikelen 99-104 B.· W. aan den kan
tonrechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te niaken, bedoeld in 
artikel 126, 2°, B. W. 

18. Essen (ressort Essen Stadt en Land, 
Gelsenkirchen, Hattingen en Recklinghausen) : 

D~! bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leehen bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
ka:htonrechter opgedragen ell' om de akte van 
deri burgerlijken stand ·op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°, B. W. 

19. Flensburg (ressort de Regeeringsdistric
ten., Flensburg Btadt, Flansburg Land, Haders-,, 
leben, Apehrade, Sonderburg, Tondern, Husum, 
Eiderstedt, Schleswig en Eckernforde): De 
bevJiegdheid om de tusschenkomst te verlee
nen1, bij de artikelen 99-104 B.· W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte van 
den' burgerlijken stand ·op te maken, bedoeld 
in artikel 126, 2°, B. W. 

20. Frankfort a/Main (ressort het Groot
hert~gdom Hessen en de Provincie Hessen
Nas~au, behalve de stad en het Regeerings
district Cassel) : De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99---104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen ·en 
om de akte van den burgerlijken stand op te, 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

21[ jjrfilnchen Gladbach (ressort de Kreisen 
Gladbach (lVI.) Stadt, Gladbach Land, Greven
boicli, en Rheidt) : De bevoegdheid om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-!04 B. W. aan den kantonrechter opgedra
gen en om de akte van den burgerlijken stand 
op te maken, bedoeld in ar.tikel 126, 2°, B. W. 

22.' Hamburg (ressort Hamburg en zijn 
staatsgebied ,,Stadtkreis", Wandsbek, Altona, 
alsmede de ten noorden der spoorweglijn Lauen
burg_ji_Liineburg-Harburg-Stade en Ouxha
fen (deze steden ingesloten) gelegen gedeelten 
der tot de provincie Hannover behoorende 
Regeei'ingsdistricten Liineburg en Stade · en 
voorts het Hertogdom Lauenburg) : De be
voegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de 1i1rtikelen 99-104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel" 126, 2°, B. W. 

23. '1Hannoi:er /ressort de provincie Han
nover, :: met uitzondering van Oost-Friesland, 
Geestemiinde en de ten noorden van de spoor
weglijrr' Lauenburg-Liineburg-Harburg
Stade 'en Ouxhafen - deze steden eveneens 
uitgesl~ten - gelegen gedeelten van de Regee
ringsdi~tricten Liineburg en Stade, de Hertog
dommen Brunswijk en Anhalt, alsmede de Vor
stendon;imen Pyrmont, Schaumburg-Lippe en 
Lippe) : De bevoegdheid om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan dei;i kantonrechter opgedragen en om de 
akte van den burgerlijken stand op te maken, 
bedoeld' .. in artikel 126, 2°, B. W. 

- 1', __ - --- - --
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24. Keulen (ressort de Regeeringsdistrictcn 
Keulen, Coblenz en Trier) : De bevoegdheid om 
de tusschenkomst te verleenen .bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand, op te maken, bedoeld · in artikel 126, 
20, B. w. 

25. Kiel (ressort de stad Kiel) : De bevoegd
heid om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W.' aan den kantonrechter 
opgedragen en om de akte van den bp.rgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126,° 2°, 
B. W. 

26. Klee/ (ressort de Kreisen Klee£ en 
Geldern, het gedeelte van den Kreis Mors be
grensd door den Rijn, de Kreisen Klee£ en 
Geldern en den spoorweg van Geldern naar 
W esel, en Kreis Rees tot aan den spoorweg van 
Wesel naar Bocholt) : De bevoegdheid om de 
tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artike 126, 
2°, B. w. 

27. Koningsbergen (ressort de provincie 
Oost-Pruisen - behalve Kreis Memel - en 
Elbing) : De bevoegdheid om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen en om de 
akte van den burgerlijken stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°., B. W. 

28. Krefeld (ressort de Kreisen Kempen, 
Krefeld Stadt en Krefeld Land) : De bevoegd
heid om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°, B. w. 

29. Leipzig (ressort de Kreisdir!3ktion Leip
zig) : De bevoegdheid om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen en om de 
akte van deri burgerlijk:en stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

30. Lubeck (ressort· de stad en gebied vrije 
stad Lubeck) : De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand . op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

31. Mannheim (ressort het Groot-Hertog
dom Baden) : De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B.'W. aan den kantonrechter opgedragen en om 
de akte van den burgerlijken stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

32. · 11tlemel (ressort de ·Kreis Memel) : De 
bevoegdheid om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikele~ 99-104 B. W. aan den kanton
rechter opgeiliagen en om de akte van den 
burgerlijken stand op te maken, bedoeld in 
artikel 126, 2°, R W. 

33. JJfilnchen (ressort de Regeeringsdistric
ten Opper- en Neder-Beieren, Opper-Paltz, 
Regensburg, Zwaben en Neuburg): De bevoegd
heid om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°, B. w. 

34. Munster i/W. (ressort de Regeerings
districten Miinster - met uitzondering van 
Recklinghausen - en Minden) : De bevoegd
heid om de tusschenkomst te verleenen bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°, B. w. 

35. Neurenberg (ressort de Regeerings
districten Opper-, Neder- en Midden-Franken 
en Rheinpfaltz): De bevoegdheid om de tus
schenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken:, bedoeld in artikel 126, 2°, 
B.W. 

36. Oldenburg (ressort het Groot-Hertogdom 
Oldenburg) : De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

37. Rendsburg (ressort de Kreise_n Rends
burg, Bordesholm, Stadtkreis Neumiinster, 
Pinneberg, Steinburg, Siiderdithmarschen, Nor
derdithmarschen, Segeberg, Stormarn, Plon 
en Oldenburg) : De bevoegdheid om de tusschen
komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen en 
om de akte van den burgerlijken stand op te 
maken, bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

38. Schwerin (ressort de Groot-Hertogdom
men Mecklenburg-Schwerin en Mecklenburg
Strelitz): De bevoegdheid om de tusscherikomst 
te v_erleenen bij de artikelen 99-104 B: W. 
aan den kantonrechter opgedragen en om de 
akte van den burgerlijken stand op te maken, 
bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

39. Stettin (ressort de provincie Pommern) : 
De bevoegdheid om de tusschenkomst te ver
leenen bij .de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen en om de akte 
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van, den burgerlijken stand op te· maken, be.
doeld in artikel 126, 2°, B. W. 

40. Straalsund (ressort het Regeerings
district. Straalsund) : De bevoegdheid om de 
tusschenkom~t te verleenen bij de artikelen 
99-104 B .. W. aan den k!l,ntonrechter opge
.dragen . en om de akte van den· burgerlijken 
. stand op te maken, bedoeld in ,Lrtikel 126, 
.2°, B. W, 

41. Stuttgart (ressort het Koriinkrijk Wiir, 
•temberg) : De bevoegdheid om de tusschen
_komst te verleenen bij de artikelen 99-104 
B. W. aa)l den kantonrechter opgedragen en om 
de akte van den burgerlijken stand op te maken, 
.bedoeld in artikel 126, 2°, B. W. 

42, ·Weimar (ressort de Thiiringsche Staten 
.en Schwarzburg) : De bevoegdheid om de 
tusschenkomst te verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen en om de akte van den burgerlijken 
stand op te maken, bedoeld in artikel 126, 
2°, B. W 

GRIEKENLAND. 

43. Athene (ressort de nomarchieen Acar
.nanie en Aetolie, Arcadie, Argolis en Corinthe, 
de nomarchie Cycladen, Attica en Boeotie, 
Euboea, Laconie, Messenie, Phtiotis, Phocis 
en de provincie Thessalie): De bevoegdheid 
om .akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken en om de tus
schenkom.st te verleenen bij de artikelen 99-:-104 
B. W. a,Ln den kantonrechter opgedragen. 

44. Patras (ressort de nomarchieen A9haje 
en Elis, Cephalonia en Zante) : De bevoegdheid 
om akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken en om de tus
.schenkomst te · verleenen bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge-
dragen. · 

45. Corfu (ressort de nomarchie Corfu en de 
provincie Epirus) : De bevoegdheid om akten 
'van den burgerlijken stand en an,dere burger
lijke akten op te maken en om de tusschenkomst 
-te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen. 

GROOT-BRITANNIE EN lERLAND. 

46. Landen (ressort het. Koninkrijk Groot
·Britannie en Ierland) : De bevoegdheid om 
notarieele akten op te maken. 

PORTUGAL. 

47. Lissabon (ressort de Republiek Por
tugal): De .bevoegdheid om akten van den 

· burgerlijken stand op te maken en om · de 
tus~chenkomst te verleenen, . bij de artikelen 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge-
dragen. 

'I 
11 RuSLAND. 

48. Helsing/ors (ressort het Groot-Vorsten-
do~ Finland): De bevoegdheid om akten van 
de:r:i burgerlijken stand op te maken en om de 
triskchenkomst te verleenen, bij de artikelen 
99.;-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen . 
. 49. ]ioscou (ressort de Gouvernementen 
Ja;bstow, Kaluga, Kasa1=1, Kostroma, ,Kursk, 
Moj?ilew, ·Moscou, Nisohegorod, Ore!, Orenburg, 
Pensa, Rjasan, Samara, Saratow, Simbirsk, 
Smt>lensk, Tambow, Tschernigow, Tula, Twir, 
Uf~·, het _land der Uralische Kozakken, Wjatka, 
Wladimir en Woronesh) : De bevoegdh~id tot 
het;;opmaken ·van akten van den burgeriijken 
stand en . om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99:::....104 B. W. aan den kanton
recJ:i:ter opgedragen. 

50. Narva (ressort van het Gouvernement 
Estland : het arrondissement Wierland en van 
.het ".Gouvernement Petrograd : de arrondisse
menten Narva en Gdow): De bevoegdheid tot 
het 9pmaken van akten van den burgerlijken 

stand en tot het verleenen van de_ tusschen
komst, bij de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen. 

51,. Odessa (ressort de Gouvernementen 
.Astrakan, Bessarabiii, Charkow, Chersson, het 
land,: der Donsche Kozakken, Jekaterinoslaw, 
Kie')', het land der Kirgiezenhorden, Krim, 
Podolie, Poltawa en Taurie): De bevoegdheid 
om akten van den · burgerlijken stand op te 
maken en om de tusschenkomst te verleenen 
bij de artikelen 99-140 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen. 

52.· Batoem (ressort Cis- en Transkaukasiii) : 
De b~voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand op te maken en om de tusschenkomst 
.te· verleenen, bij de artikelen 99-140 B. W. 
a'an Jen kantonrechter opgedragen. · 
. 53 .. 1 Pernau (ressort van het Gouvernement 
Estlaµd.: de arrondissementen Harried, Jerwen 
.en Wieck en van het Gouvernement Lijfland : 
de arrondissementen Dorpat, Fellin, het eiland 
Oesel/

1 
Pernau, Walk, Werro en Wolmar): 

De be,voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand ;:op te maken en om de tnsschenkomst te 
verlee~en, bij de artikelen 99--, 104 B. W. aan 
den k~ntonrechter opgedragen. · 

54. · .. Petrograd (ressort de Gouvernementen 
Archahgel, Nowgorod, Olonetz, Pskow, Wo
logda,,, en van het Gouvernement Petrograd: 
de arrondissementen Jamburg, Ladoga (Noe 
waia), ;Luga, Peterhof, Petrograd, Schliisselburg 
en Ts11,rkoe-Selo): De bevoegdh,eid om akten 
van den burgerlijken stand op te maken en om 
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tusschenkomst te verleenen, bij de artikelen en Naplouse) : :be bevoegdheid om testamenten· 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge- op te maken, olographische en geheime testa
dragen. menten in bewaring te nemen en _volmachten 

55. Riga (ressort de Gouvernementen Kur- op te maken. 
land, Kowno, Witebsk, en van het Gouverne- 65. Jeruzalem (ressort de sandjak Jeruza-· 
ment Lijfland : de arrondissementen Riga en lem) : De beyoegdheid om testanienten op te 
Wenden) : De bevoegdheid om akten van maken, olographische en geheime· testamenten 
den burgerlijken stand op te maken en om de i.n bewaring te nemen en volmachten op te 
tusschenkomst te verleenen, bij de artikelen makeri. 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge- 66. Jaffa (ressort de stad Jaffa) : De. be-
dragen. voegdheid om testamenten op te maken, 

56. Warschau (ressort Polen en de Gouver- olographische en geheime testamenten in 
nementen Grodno, Minsk, Wilna en Wolhynie): bewaring te nemen en volmachten·op te makert. 
De bevoegdheid om akten van den burger- 67. Jl1ersina-Tarsus (ressort · het vilayet 
lijken stand op te maken en. om de tusschen- Adana): De bevoegdheid om testainenten op 
komst te verleerien, bij de artikelen 99-104 te maken, olographische en geheime testamen-
B. ·W. aan den kantonrechter opgedragen. ten in bewaring te nemen en volmachten 

TURKIJE. · op te maken. 
57. Gonstantinopel (ressort de Vilayets 68. Metelin (ressort het · eiland Mytilene) : 

Adrianopel, Constantinopel, Angora, Hudaven- De bevoegdheid om testamenten op te maken, 
dighiar, Karassi, Castamounien, Sywas en olographische en geheime testamenten in be
Trebizonde) : De bevor gdheid om rechtsmacht waring te nemen en volmachten· op te maken; 
uit te oefenen, reglementen uit te vaardigen en 69. Smyrna (ressort de vilayets Adana, 
om akten van den burgerlijken stand en andere Aidin, Kania, de eilanderi van den Archipel 
burgerlijke akten op te maken. en het Vorstendom Samcis): De bevoegdheid 

58. Ganak-Kalesi (ressort het Sandjak om rechtsmacht uit te, oefenen, reglementen 
Dardanellen) : De bev-oegdheid om testamenten nit te vaardigen en om akten vail den burger
op te maken, olographische en geheime testa- lijken stand en andere burgerlijke akten op te 
menten in bewaring te nemen en volmachten maken. · . 
op te ni.aken. 70. Trebizonde (ressort de vilayets Siwas 

59. Aleppo (ressort het vilayet Aleppo en en Trebizonde): De-bevoegdheid om akten yan 
bet Sandjak Zar) : De bevoegdheid om testa- den burgerlijken stand en andere burgedijke 
menten op te maken, olographische en geheime akten op te maken. 
testamenten in bewaring te nemen en vol- 71. Tripoli iri Syrie (ressort de sandjak 
machten op te maken. Tripoli) :" De bevoegdheid om testamenten -op 

60. Alexandrette (ressort de stad Alexan- te maken, olographische en geheime testamenten 
drette): De bevoegdheid om testamenten op in bewaring te nemen en volmachten op· te 
te maken, olographische en geheime testamen- maken. 
ten in bewaring te nemen en volmachten op te 72. Vathy (ressort het Vorstendom Samas) : 
maken. De bevoegdheid om testamenten op te maken, 

61. Beyrouth (ressort de vilayets Aleppo en olographische en geheime testamenten in be, 
de Libanon, Beyrouth, het Mutessaraflik ·van waring te nemen en volmachten op te maken. 
Jeruzalem en Syrie) : De bevoegdheid om rechts- BRITSCHE BEZITTINGEN IN Azriil. 
macht uit te oefenen, reglementen uit te vaar- 73. Aden (ressort Aden) : De bevoegdheid 
digen en om akten van den burgerlijken stand om notarieele akten op te maken. 
en andere burgerlijke akten op te maken. CHINA. 

62. Mamascus (ressor:t het· vilayet Syrie) : 74. Amoy (ressorten: de provincie Fuhkien 
De bevoegdheid om testamenten op te maken, en van de provincie Kwangtung de prefecturen 
olographische en geheime testamenten in be- Chao°Chou-Fu en Hui-Chou-Fu en de onder
waring te nemen en volmachten op te maken. prefecturen Kia-Ying-Chou voor wat betreft 
· 63. Djeddah (ressort de vilayets Hedjaz en de bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen 
Yemen): De bevoegdheid om rechtsmacht uit en reglementen uit te vaardigen; en de pra
te oefenen, reglementen uit te vaardigen en vincie Fuhkien, de prefecturen Hsing-Hua-Fu, 
om akten van den burgerlijken stand en andere , Chuan-Chou:Fu, Ting-Chou-Fu, Chang-Chou-Fu 
burgerlijke akten op te maken. / en de · onderprefecturen Yung-Chun-Chou en 

6·4. Ha'i/a (ressort de sandjaks van Akka i Lung-Yen-Chou voor wat betreft de bevoegd-
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heid om akten van den burgerlijken stand en 
andere burgerlijke akten op te maken). 

75. Oharbin (ressort de provincien Kirin 
en Heilungkiang) : De bevoegdheid om regle
menten uit te vaardigen: en om akten van den 
burgerlijken stand en andere bur$erlijke akten 
op te maken. 

76. Foetsjow (ressort de provincie Fuhkien, 
met uitzondering van het daarvan hierboven 
onder nummer 74 aan Amoy toegekend ge
deelte) : De bevoegdheid om akten van den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te maken. 

77. Swatow (ressort van de provincie 
Kwangtung: de prefecturen Chao-Chou-Fu, 
Hui-Chou-Fu en de onderprefectuur Kia
Ying-Chou): De bevoegdheid om akten van 
den burgerlijken stand en andere burgerlijke 
akten op te maken. 

78. Oanton (ressort de provincie Kwangtung, 
met uitzondering van het daarvan hierboven 
onder de nummers ·74 en 77, respectievelijk 
aan Amoy en Swatow, toegekende gedeelte, 
alsmede de provincien Kwangsi, Yiinnan en 
Kueichou): De bevoegdheid om rechtsmacht 
uit te oefenen en tot het opmaken van akten 
van den burgerlijken stand en andere burger
lijke akten. 

79. Shanghai (ressorten : de provincien 
Kiansu, -Chehkiang, Anhui, Kiangsi Hunan, 
:ijupeh, Szechuen, alsmede Thibet, voor wat 
betreft de bevoegdheid om rechtsmacht uit 
te oefenen en reglementen uit te vaardigen ; en 
de provincien Kiangsu, Chehkiang, Anhui en 
Kiangsi, voor wat betreft de bevoegdheid om 
akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken). 

80. Hankow (ressort de provincien Hupeh, 
Hunan, Szechuen, alsmede Thibet): De be
voegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken. 

81. Tientsin (ressorten : de provincien 
Chihli, Shantung, Honan, Shensi, Kansu, 
Shansi, alsmede Chineesch Turkestan, Mongolie 
en de Mantsjoerijsche provincien Fengtien, 
Kirin en Heilungkiang, voor wat betreft de 
bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen; 
en de provincien Chihli, Shensi, Kansu, Shansi, 
alsmede Chineesch Turkestan en Mongolie, 
voor wat betreft de bevoegdheid om regle
menten uit te vaardigen en tot het opmaken 
van akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten). 

82. Tsjifoe (ressort de provincien Shantung 
en Honan) : De bevoegdheid om reglementen 
uit te vaardigen en om akten van den burger-

,. 

lijk~n stand en andere burgerlijke akten op 
te !,llaken. 

83. Newschwang (ressort de Mantsjoerijsche 
proyincie Fengtien) : De bevoegdheid om regle
mel);ten uit te vaardigen en tot het opmaken 
van1 akten van den burgerlijken stand en 
and~re burgerlijke akten. 

,, JAPAN. 

Sf. Kobe (ressort het eil_and Hondo of 
Nippon, voor het gedeelte gelegen bewesten de 
departementen (ken) Kanazawa, Gifu, Aichi 
en Tsu, alsmede de eilanden Shikoku. Awaji 
en (j/ki en de bij deze gelegen eilandjes) : D_e 
bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om de tusschenkomst te verleenen, bij de 
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 

ll • 

opgedragen. 
85, Naga.saki (ressort de eilanden Kiushiu, . 

Iki, e.n Isushima eri de bij deze gelegen eilandjes, 
alsmede de Liu-Kiu- eilanden) : De bevoegdheid 
tot het opmaken van akten- van den burger
lijkeri stand en andere burgerlijke akten en tot 
het v;erleenen der tusschenkomst, bij de arti
kelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen. 

86.1: Yokohama (ressort de eilanden Jesso 
en de Kurilen en, van het eiland Hondo of 
Nippon, het oostelijk deel, bestaande uit. de 
departementen (ken) Kanazawa, Gifu, Aichi 
en Ts,u en <lie, welke ten oosten van deze zijn 
gelegen, het eiland Sado en de daarbij liggende, 
alsmede de eilandengroep Bonin) : De bevoegd
heid OI!l akten van den burgerlijken stand en 
andere burgerlijke akten op te maken en om de 
tusschenkomst te verleenen, bij de artikelen 
99-1Q4 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen. 

87. ; Amping (ressort het eiland F9rmosa): 
De bevoegdheid om akten van den burgedijken 
stand en andere burgerlijke akten op te maken 
en om'.· de tusschenkomst te verleenen, bij de 
artikelen 99-104 B. . W. aan den kanton
rechtei; opgedragen. 

PERZIE. 

88. ;;Bender Bouchir (ressort de provin01en 
Arabis~an, Fars, Bender Bouchir met de havens 
aan de Perzische Golf en Boedjistan) : De 
bevoegdheid om notarieele akten op te maken 
en om reglementen uit te vaardigen. 

89. :Teheran (ressorten : geheel Perzie, voor 
zooveel11betreft de bevoegdheid om rechtsmaclit 
uit te oefenen en om akten van den burgerlijken 
stand eµ andere burgerlijke akten op te maken ; 
en geheel Perzie, met uitzondering van het 
hierbov<,m onder nummer 88 aan Bender 
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·Bouchir toegekende gedeelte, voor zooveel 
betreft-de bevoegdheid .om reg1ementen_ uit 
te vaardigen). 

SIAM. 
90. Bangkok (ressort het Koninkrijk Siam) : 

De· bevo.egdheid om rechtsmacht uit te oefenen, 
reglementen uit te vaardigen en om akten van 
den burgerlijken stand en andere burgerlijke 
akten op te maken. · 

fil1ERI"KAANSCHE, BEZITTINGEN IN Azri!l. 

91. Manila (ressort de Philippijnsche eilan°. 
den): De bevoegdheid om akten van den bur_
gerlijken stand op . te maken en de tusschen
komst te verleenen, bij de artikelen 99-104 
B. W. aan den kantonrechter opgedragen. 

AFRIKA.·· 

EGYPTE, 

92. Alexandrie (ressort de gouvernoraten 
van A1exandrie en ·Rosette.; de provincien 
Menoufieh, Behera en ·Garbieh): De bevoegd
heid om . rechtsmacht uit · te · oefenen en om 
akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te maken.· . 

93. De Consul.le Oa"iro (ressort het Gouver,-_ 
·noraat ·van Cairo; de ·provincien Kallioubieh, 
Guiseh, Benisouef, Fayoum, Minia, Syout, 
Guirgeh, Kena eri de grensprovincien) : De 
bevoegdheid om rechtsmacht uit· te oefenen 
en om akten van den burgerlijken · stand en 
andere burgerlijke akten op te maken. 

94. Port-Sa"id (ressorten :. het gouvernoraat
generaal van het Suez-kanaal, ·de gouvernoraten 
van Damiette en El-Ariche en de provinqien 
Kakahlieh en Charkieh, voor wat betreft _de 
bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
st~nd en andere burgE,rlijke akten op.te maken; 
en,.voor wat betreft de bevoegdheid om rechts
macht uit te oefenen, bovenstaand ressort, ver
meerderd met het Egyptisch grondgebied ~an 
de Roode Zee). 

.95. Suez (ressort het gouvernoraat van 
i;luez en het Egyptisch grondgebied aan de 
Roode Zee): D~.bev9egdheid om akten van.den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke· akten 
op .te maken. 

MAROKRO. 

96. Tanger (ressort Marokko): De bevoegd
heid orµ rechtsmacht uit .te oefenen, reglemen
ten uit te vaardigeri-en ·om akten van dt;n bur
gerlijken stand .en andere. burgerlijke .akten 
op te maken. 

PoRTUGEESCHE BEZITTINGEN TER OoSTKUST 

VAN AFRIKA. 

97. Loureru;o Marques (ressort de Portu
geesche overzeesche provincie Mozambique) : 

De bevoegdheid om akten .van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te makenc 
en om de tusschenkomst te verlee:rien, bij 
de· artikelen 99-104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen. 

, BRIT~CHE BEZITTINGEN TER. WESTKUST 

VAN AFRIKA. 

98. Gape Coast Castle (ressort _de Britsche 
bezittin'.gen ter kuste van Guinea) : ·De be
voegdheid om akten van den burgerlijken stand 
en ·andere burgerlijke :akten .. op te- inaken en 
om de tusschenkomst te verleenen, . bij de 
artikelen 99-104 B. .W. · aan den kanton
rechter opgedragen. 

CoNGO-KOLONIE, FRANSCHE EN ·PoRTU

GEESCHE BEZITTINGEN TER WE,STKUST 

VAN AFRIKA. 

99. Banana (ressort de Congo-Kolonie, de 
Portugeesche bezittingen in Neder-Guinea, :ten 
noorden van de Congo-rivier,- en de Fransche 
bezittingen in Neder-Guinea): De bevoegdheid 
om akten van den burgerlijken stand op te 
maken en om de tusschenkomst te verleenen, · 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kanton- · 
rechter opgedragen; 

LIBERIA .. 
100. Monrovia (ressort de Rep-q.bliek Li

beria): De bevoegdheid om akten yan den 
burgerlijken stand_ en andere burgerlijke akten · 
op te niaken- en om de tusschenkomst ie :ver
leenen, bij· de artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter. opgedragen. 

TRANSVAAL. 

101. Johannesburg · (ressort de districten 
Bloemhof, Lichtenburg, Heidelberg, Potchef
stroom, Standerton, Wakkerstroorp., Utrecht 
en· Vrijheid) : De bevoegdheid om notarieele 
akten op · te . maken. 

102. Pretoria. (ressort de Transvaal; met 
uitzondering: van- de. districten, uitmakend het 
aan den consulairen · ambtenaar. te Johannes
burg toegewezen ressort) : De- bevoegdheid om 
notarieele akten . op te maken. 

AMERIKA (N oord-Amerika ). 
103. Chicago (ressort Noord-. en- . Zuid

Dakotah, Idaho, Illinois; Michigan, Minnesot~, 
Montana, Nebraska, Wisconsin en Wyoming): 
De bevoegdheid . om · notarieele akten op te 
maken. 

104.- Cleveland (ressort Ohio en Indiana) : 
De bevoegdheid tot het opmaken van akten, 
houdende machtiging tot de aangi:fte van. eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, _be
doeld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij vol
macht), van de akte, waarbij een gemachtigde 
wordt gesteld tot het aangaan.van hu~elijksche 
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voorwaarden, van de akte van huwelijkstoe-
13temming, bedoeld in artikel lj!6, 2°,· B. W., I 
en der akte, houdende machtiging tot de erken
ning van een onwettig kind namens een der 
-0uders of beiden. 

105.- St. Louis -(ressort Arkansas, Colorado, 
Iowa, Kansas, ·Kentucky, Missouri, New
Mexfoo, Oklahama, Tennessee en Utah): De 
bevoegdheid tot het opmaken _van akten, hou
dende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of· een overlijden, van de akte, be
doeld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij vol
:rriacht), -van de akte, waarbij een gemachtigde 
wordt gesteld tot het aangaan van huwelijksche 
voorwaarden, van de akte van huwelijkstoe
stemming, bedoeld in artikel 126, 2°, B. W., 
en der akte, houdende erkenning van een 
-0nwettig kind, namens een der ouders of 
beiden. 

106. New-Orleans (ressort Louisiana, Flo
rida, Alabama en Mississippi) : De bevoegd
heid tot het opmaken van akten, houdende 

· machtiging tot de aangifte van eene geboorte 
-0£ een overlijden, van de., akte, bedoeld in 
artikel 134 B. W. · (huwelijk bij volmacht),
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld tot het aangaan van huwelijksche voor
waarden, van de akte van huwelijkstoestem
ming, bedoeld in artikel 126, 2°, B. W., en der 
akte, houdende erkenning van een onwettig 
kind namens een der ouders of beiden. 

107. New-York (ressorten: voor wat betreft 
de bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
13tand op te maken en om de tusschenkomst 
te verleenen bij de artikelen 99-104 B. W. 
aan den kantonrechter opgedragen, de Ver
eenigde Staten van Amerika; met uitzonderiiig 
van Californie, Nevada, Oregon, den Staat 
Washington en Alaska; en, voor wat betreft 
de bevoegdheid om notarieele akten op ·te 
maken, de Vereenigde Staten van Amerika, 
met uitzondering van de Staten en territorien, 
uitmakende de aan de consulaire ambtenaren 
te Chicago en San Francisco te dezer zake toe
gewezen ressortcn). 

108. Port Arthiir (ressort Texas): De be
voegdheid tot het . opmaken van akten, hou
dende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, bedoeld 
in artikel 134 B. W. (huwelijk bij volmacht), 
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld tot het aangaan van huwelijksche voor, 
waarden, van de akte van huwelijkstoestem
ming, bedoeld in.artikel 126, 2°, B. W., ender 
akte, · houdende erkenning van een onwettig 
kind namens een- der ouders of beiden. · 

\ 

Ii 
109. San Francisco· (ressort Californie, 

Neyada, Oregon, de Staat Washington en 
Ala~ka) : De bevoegdheid · om akten van· den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op ~e maken en om de tusschenkomst te · ver
leen'.~n, bij de artikelen 99-104 B. W. aan den· 
katqnrechter opgedragen. 

110. Savannah (ressort Georgia en Zuid
Car6lina) : De bevoegdheid tot het opmaken 
van:, akten, houdende · machtiging tot de aan- · 
gift~1 van eene geboorte of een. overlijden, · van 
de akte, bedoeld in :,irtikel 134 B. W. (huwelijk 
bij V,?lmacht), van de akte, waarbij een gcinach-· 
tigde wordt gesteld tot het aangaan van huwe
lijks~he voorwaarden, v~n de akte van huwe
lijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
2°, B. W., en der akte, houdende erkenning van 
een imwettig kind namens een der ouders of 

. beid~n. 
111. Seattle (ressort· de Staat Washington_ 

en A,laska): De bevoegdheid tot het opmaken· 
van akten, houdende machtiging tot de aan
gifte ···van eene geboorte of een overlijden, van 
de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een gemach-

. tigdei'wordt gesteld tot het aangaan van huwe
lijksche voorw~arden, van de akte van huwe
_lijkstoestemming, bedoeld iri artikel 126, 2°, 
B. W'., en der akte, houdende erkenning van 
een · cinwettig · kind namens een der ouders of 
beiden.·· 

DOilITNICAANSCHE REPUBLIEK. 

112. St. Dominga (ressort de Dominicaan, 
sche Republiek) : De· bevoegdheid om akteri 
van den burgerlijken stand en. andere burger
lijke akten op te maken en om de tusschen
komst! te verleenen, bij de artikelen 99-104 
B. w:, aan den kantonrechter · opgedragen. 

,, HAITI. 

113,1: Port-au-Prince (ressort de Republiek 
Haiti).: De bevoegdheid. om akten van den 
burgerlijken stand en· and_ere burgerlijke akten 
op te :i:naken en om de tusschenkomst _te ver
leenen;' bij de artikelen 99-104; B. W. aan den 
kantonrechter opgedragen. 

CUBA EN P_ORTO-RICO. 

114. Hai·ana (ressort de provincien Havana; 
llfantanzas, Pinar del Rio en Santa 'Clara) : De 
bevoeg\iheid om akten van ·den burgedijken 
stand in and ere burgerlijke akten ·op te ·maken 
en om ':: de tusschenkomst te ··verleerien; bij de 
artikel~n 99-104 B. W. aan den kantonrechter 

\, 

opgedr~gen. 
115. 11 San Jago de Cuba (ressort de provin

cien San Jago de Cuba. en Puerto de Principe): 
De bev~egdheid om akten van den burgerlijken 
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0 erlijke akten op te maken 
Jnkomst t~ vetleenen, bij de 

_.04 B. "'N. aan den kantorirechter 
a~J 

1,'oll>~dan Juan (ressort het eiland Porto-
1 :°De·bevoegdheid om akten van den ·bur-

dijken stand en andere burgerlijke akten 
op te · maken · en om de trisschenkomst te ver
leerien, bijde artikelen 99-104 B. W. aan den 
kantonrechter . opgedragen. 

ARGENTIJNSOHE - REPUBLIEK. \ 

. 117. Bahia· Blama (ressort de stad Bahia 
Blanca en de territorien Pampa Neuguerr en 
Rio Negro): De bevoegdheid-tot het opmaken 
van akten, houdende -machtiging tot de aan
gifte .van eene geboorte of een overlijden, van 
de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij v:olmacht), van de· akte, waarbij ·een ge
machtigde wordt gesteld tot het aangaan_ van 
huwelijksche voorwaarden, van de akte van 
huwelijkstoestemming, bedoeld in artikel 126, 
~ 0 , B.- W., en der akte, houdende machtiging 
tot de erkenning van een onwettig kind namens 
een der ouders of beiden. 

118. De Ooruiul te Buenos-Aires (ressort de 
· Argentijnsche .. Republiek) : De bevoegdheid 
om akten van den burgerlijken stand en andere 
burgerlijke akten op te inaken en om de tus
schenkomst te verleenen, bij de artikelen 
99~104 .B. W. aan den kantonrechter opge
dragen. 

: 119. 06rdoba-(ressort de provincien Cordoba 
en L11, Rioja) : De bevoegdheid tot het opmaken 
van akten, houdende machtiging. tot _de aan
gifte .van eene geboorte. of een overlijden, van 
de akte, bedoeld in artikel i34 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een gemach
tigde wordt gesteld tot het aangaan van huwe
lijksche voorwaarden, van de akte van huwe
iijkstoestemming, bedoeld in- artikel 126, 2°, 
B. W-, en der akte, houdende machtiging tot 
de erkeruiing van een. onwettig kind namens 
een der ouders of beiden. 

120. Mendoza (ressort de provincien Men
doza, San Luis en San Juan) : De.bevoegdheid 
tot het opmaken van .akten, houdende mach
tiging tot -de aangifte van eene geboorte of 
een · overlijden, van de akte,. bedoeld in artikel 
134 B. W. (huwelijk bij volmacht), van de akte, 
waarbij een gemachtigde wordt gesteld tot het 
aangaan. van huwelijksche voorwaarden, van 
de akte van huwelijkstoestemming, bedoeld in 
artikel 126, 2°, B. W., en der akte, houdende 
machtiging tot de erkenning van een onwettig 
kind namens een der ouders of beiden .. 

121. . Rosario. de .Santa Fe (ressort de _pro-

1915. 

vincien Santa Fe en Entre-Rios): De·be_voegd
heid tot het opmaken van akten, houdende 
machtiging tot cl.ii" ii:angifte van eene· geboorte 
of een overlijden, van de akte, bedoeld in 
artikel 134 B. W: (huwelijk bij volma'cht), van 
de-akte, waarbij een gemachtigde wordt gesteld 
tot het aangaan van huwelijksche voorwaarden, 
van de · akte van· huwelijkstoestemming, be
doeld in artikel 126, 2°, B. W., en der akte, 
houdende machtiging tot de erkenrring van een 
onwettig kind namens een der ouders of beiden. 

· 122. -Tucuman (ressort de provincien Tucu
nian, Catamarca, Salta en_Santiago del Estero): 
De ·bevoegdheid tot; het opmaken van akten, 
houdende machtiging tot de aangifte van eene 
geboorte of een overlijden, van de akte, bedoeld 
in artikel 134 B. W. (huwelijk bij volmacht), 
van de akte, waarbij een gemachtigde wordt 
gesteld tot het aangaan van huwelijksche 
voorwaarden, van de akte van huwelijkstoe
stemming, bedoeld in artikel 126, 2°, B. w:; 
en der akte, houdende machtiging tot de _erken' 
rring- van een o_nwettig kind namens een der 
ouders of beiden. 

BRAZILIE. 

123. Bahia. (ressort de· Staten-_ Bahia · en 
Sergipe) : De bevoegdheid tot het opmaken 
van akten, houdende machtiging- tot. de aan
gifte van eene ·geboorte of een overlijden, van 
de akte, bedoeld in artikef 134 B. W. (huwelijk 
bij volmaclit), van de akte, waarbij een gemach
tigde, wordt gesteld tot het aangaan van hinve
lijk~che -voorwaarden, van de akte van huwe
lijkstoestemming; bedoeld in artikel 126, 20, 

B. W., en van de akte, houdende machtiging 
tot de erkenning van een onwettig kind naniens 
een der ouders of beiden. 

124. Ourityba (ressort de Staten Parana en 
Canta Catharina): De bevoegdheid tot het op
maken van akten, houdende machtiging tot de 
aangifte van eene geboorte of een overlijden, 
van de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. 
(hu'welijk bij volmacht), van de akte, waarbij 
een gemachtigde wordt gesteld_ tot het aangaan 
van huwelijksche voorwaarden, van de akte 
van huwelijkstoestemmihg, bedoeld in artikel 
126, 2°, B. W., en van de akte, houdende mach
tiging. tot de erkenning van een onwettig kind 
namens een der ouders of beiden. 

125. Para (ressort de Staten Para en 
Maranhao) : De bevoegdheid tot het opmaken 
van akten, houdende machtiging tot de aan
gifte van eene geboorte of een overlijden, van 
.de akte, bedoeld in artikel 134 B. W. (huwelijk 
bij volmacht), van de akte, waarbij een gemach
tigde wordt gesteld -tot het aangaan - van 
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_huwelijksche. voorwaarden, .van de akte. van lijhllche voorwaarde~;\ 
huwelijkstoestemming, bedoeld in a_rtikel 126, lij~toestemmi~g, · bed~e., 
2°, ~- w., en .van de akte, houdende machtiging B. F·, en van· de akte, h011·lltkte ,7:t2 
tot de erkenning kan een onwettig kind namens de ~rkenning van een onwettig.

9 
l'«!J Jill 

een der ouders of beiden. d_er!,ouders of beiden. 1_ 126 , We. 
: · 126. Pernambuco (ress9rt de Staten :i:'ernam- 1~1- · Santos (ressort de stad) ~-;~ t 20; 
buco, Parahyba en Alagoas): De bevoegdheid l10id, tot het opmaken van akten, · 0 t 
:t6t het opmaken van akten, houdende machti- ma9htiging tot de aangifte van een~1

~ 

ging· tot de aangifte van eene geboorte of een of· ~en. over)ijden, .. van de akte, bedo, / 
·o'\Terlijden, va~ de· akte; bedoeld in artikel -i34 arti.jrel 134 B. W. (hµwelijk bij volmacht)/va1{ 
:S: W. (huwelijk bij volmacht), van dtl akt_e, de ~kte, waarbij een gemachtigde wordt gesteld 
:Waarbij een: gemachtigde wordt gesteld t_ot het tot 4et aangaan van huwelijksche voorwaarden, 
aangaan ~an· huwelijksche v9orwaarden, .. v_an van'.de akte van huwelijkstoestemniing, bedoeld 
·de akte van hu;elijkstoestemming, bedoeld in in artikel 126, 2°, B. W., en van de akte, hciu~ 
·artikel 126, ·2°, B, W., en van d_e akte, hou- dl'ln4e machtiging tot de erkenning van een 
dende m:whtiging tot._.de erkeill].ing van een onwettig kind namens een der ouders of beiden: 
onwettig kind namens een der. ouders of beiden: 132. Victoria (ressort de Staat Espirito-

127. Porto Allegre (ressort de Staat J:tio- Sant:~): De bevoegdheid tot het. opmaken: van 
Grande-do-Sul, met uitzondering der stad aktei;t, houdende machtiging Jot .de aangifte 
;Rio;Grande-do-Sul) : De bevoegdheid tot het van ·eene geboorte of een overlijden, van de 
opmaken van akten, houden_de machtiging tot akte,' bedoeld in artikel 134 B. W, (huwelijk bij 
~e a~ngifte ~_iLn eene geboorte of een overlijden, volmacht), v,Ln de ·akte, waarbij een gemach
van de akte, b~dCJeld in artikel 134 B. W. tigde' wordt gesteld tot het aangaan van huwe
(huwelijk bij vollliacht), van de akte, waarbij lijksche voorwaarden, van de akte van huwe>
een gemachtigde w_ordt gesteld tot het aangaan lijkstoest(!llilliing, bedoeld · in artikel. 126, 
van huw!)lijksche voorwaarden, van de akte 2°, B( W.,'en van de akte, houdende machtiging 
van huwelijkstoestelliming, bedoeld in artikel tot de erker,ning van·een onwettig kind namens 
J.26, 2°, B. W., en van de akte, houdende mach- een cj.er ,ouders of beiden. 
tiging tot de erkenning van een onwettig kind BOLIVIA. · 
nalliens een der ouder:s of beiden. 133. · La Paz (ressort de Republiek Bolivia~ 
. 128. De Oon8ul te Rio-de-Janeiro (ressort met ~itzondering van de Departellienten Orurci, 
de· Ve~eenigde Staten van Brazilie): De .be- Chuquisaca·, Po.tosi eil Tarija) : De bevoegdheid 
~v:oegdheid Olli akten van den burge_rlijken stand Olli akten van den blirgerlijken stand en andere 
en andere burgerlijke akten Clp te maken, en burgerlijke akten op te lliaken en om de tus, 
om -de tusschenkollist te .verleenen, bij de schenkollist te verleenen, bij de artikelen 99-
artikelen 99-104 B. W. aan den kantonrechter 104 B. W: aan den kantonrechter opgedrageri. 
opgedragen. 134. Oruro (ressort de ·,-Departementeri 

129 .. Rio-Grande-do-Sul (ressort de stad) : Oruro, Chuquisaca, Potosi en Tarija): De be, 
Pe bevoegdheid to~· het oplliaken van akten, voegdheid Olli akten _ van den burgerlijken 
houdende Il:\achtiging tot de .aangifte .van eene stand '.en andere burgerlijke akten op te maken 
geboorte of een overlijden, van de akte, be- en om' de tusschenkomst te verleenen, bij de 
~oeld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij vol- artikei~n 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
lliacht), van de akte, waarbij een gemachtigde opgeiliagen. 
wordt gesteld tot het aangaan van huwelijksche 
voorwaarden, van de akte van huwelijkstoe
stemlliing, bedoeld in artikel 126, 2°, B. W., 
~n van de. akte,. houdende lliachtiging tot de 
erkenning van een onwettig kind namens een 
der ouders . of beiden. 

130. Sao Paulo. (ressort de Staat Sao 
Paulo) : De bevoegdheid tot het opmaken va11 
;i,kten, houdende· lliachtiging tot de aangifte 
van _eene geboorte 6f een overlijden, van de 
akte, bed()eld in artikel 134 B. W. (huwelijk bij 
yolmacht), van de akte, waarbij een gelliach
tigde wordt gesteld tot het aangaan van huwe-

COLUMBIA. 

135.,, Barranquilla (ressortde Departementen 
Atlantico en Magdalena, het laatste zonder de 
provinµien Padilla en Valle de Upar): De 
bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en andere burgerlijke akten op te lliaken 
en Olli

0 

de tusschenkomst te verleenen, bij de 
artikel!ln 99-104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen. 

136. :\ Bogota (ressort het. Federaal district; 
de Dep'artementen Antioquia,' Boyaca, Caldas, 
Cauca,.' 1Cundinalliarca, Galan, Huila, Narino~ 
Quesad,a, Santander, Tolima · en Tundallia, 
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' I ..1ciiin Meta, Alto, Caqueta 
.De bevoegdheicl om akten 

\

., ?, Jrlijken stand en andere burger.-
1-'?i . op te maken en om de tusschen

'" verleenen' bij de artikelen 99-104 
,. ~an 'den· kantonrechter opgedragen. 

✓,,- ·F· Cartagena (ressort Departement Boli
/var): De bevoegdheid om akten van den bur-

gerli}k:en stand en andere burgerlijke akten op 
te i:naken en om de tusschenkomst te verleenen, 
bij de artikelen 99-104·B. W:aan den kanton•·. 
rechter opgeclrageri. 

138. Rio· Hacha (ressort de provinciiin 
Padilla en Valle de Upar van het Departement 
Magdalena, ·benevens de intendencie Goajira) : 
De bevoegdheid om akten van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op te 
inaken ' eli om de tiisschenkonist te verleerieri 
bij de artikelen 99-'-104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen. 

PANAMA EN COSTA-RICA. 

139. Pana.ma (ressort de Republieken Pa
nama en Costa-Rica): De bevoegdheid. om 
akten. van den burgerlijken stand en andere 
burgerliJke. akten op te makeri en om de :tus
schenkomst te ved~enen, bij de artikeien 
99-104 B. W. aan den kantonrechter opge
dragen. 

EaUADO:\I. 

140. duayaquil (ressort ·de Republiek Ecua
dor) : De bevoegdheid om akten_van den burger
lijken stand en andere burgerlijke akten op te 

- maken en cim de· tusschenkomst te verleenen, 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kanton
rechter opgedragen. 

PERU. 

141. Lima (ressort de Republiek Peru): 
De bevoegdheid om akten van den burgerlijken 
stand en. andere burgerlijke akten · op ·te maken 
en om de tU:sschenkotiJ.st te verleenen, bij de 

-artikelen 99~104 B. W. aan den kantonrechter 
opgedragen. 

URUGUAY. 

142. Monteviileo (ressort de Republiek 
Uruguay) : De bevoegdheid om akten van den 
burgerlijken sfaind en andere burgerlijke akten 
op te maken en om de tusschenkomst te ver
leenen, bij de artikelen 99....:...104 B. W.,aan:·den 
kantonrechter opgedragen. 

AuSTRALIE. 

143. Melbourne (ressort de Australische 
Statenbond en Nieuw-Zeeland): De bevoegd
heid om notarieele akten op te maken. 

HAWAI'i-EILANDEN. 

144. Honolulu.(ressort de Hawaii-eilanden) : 
De bevoegdheid oin akten van den burger- . 
lijken stand en andere burgerlijke akten op te 
maken en om de tusschenkomst te verleenen, 
bij de artikelen 99-104 B. W. aan den kanton-
rechter· opgedragen. c.-

3. ·De Ccinsillaire Re/lntbanken: "te Gonstan
tinopel, _Beyrouth, Djedilah, Smyrna, Amoy, 
Canton, Shanghai, Tientsin, _:Teheran, Bangkok, 

,Alexandrie, Gairo, :Port-Said _en '!'anger zijn 
bevoegd tot de handelingen, omschreven in 
artikel Ila der Co~sulaire Wet. . . 

Onze Ministers ~an Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, ieder voor ·zooveel :heni 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer en aan den Raad van 
State. · 

's·Gravenhage, den 22sten Januari 1915. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche -Zaken, 
J. LOUDON. 

De Minister ,:an Justitie, B. ORT.· · 

(Uitgeg. 3 Sept. 1915.) 

4 Februari 1915. MrssrvE van den Minister 
. van Binnenlandsche Zaken · aan de Ge
deputeerde Staten · van o'nderscheidene 
provincien beireffende . berekening van 
Rijksbijdrage in de kosten van verpleging 
van behoeftige krankzinnigen. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heb
ben mij gevraagd of ik mij ermede zoti. kmi
n'en vereenigen, ·dat voor de berekening .van 
de R1jksbijdrage in de· kosten van verplegfng 
van behoeftige krankzinnigen het jaar op. 360 
en de maand op 30 dagen werd gesteld. Op 
deze vraag is door mij · toestemmend geant-
woord. · -

Het schijnt ·gewenscht dat deze berekening . 
algemeen wordt ·toegepast. Er bestaat echter 
geen bezwaar tegen, dat de bijdrage over het 
afgeloopen jaar op de oude wijze berekend 
wordt. 
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De jaargang is chronologisch behal ve : 

Koninklijk besluit van 

" .,, 
I! 
i,\ 

" 5 Januari 
s. 22. ,, ,, ,, ii 22 Januari 

bl. 712; 
bl. 713; 
bl. 723; Missive van den Min. van Binnenl. Zaken van 4 F~bruari 

II I 
welke stukken voorkomen op de hierboven g~,noemde bladzijden. 

~ 

Arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 
Arrest van den H. R. De in art. 47 Sr. voor
komende uitdrukking ,,doen plegen van een 
strafbaar feit" is eene geheel andere dan die 
der in art. 14 der Arbeidswet voorkomende 
woorden ,,doen verrichten van arbeid". -
De strafrechtelijke aa~sprakelijkheid van 
het hoofd of den bestuurder eener onderne
ming kan onder bepaalde omstaP,digheden 
reeds aailwezig zijn bij het willens en wetens 
toelaten _dat_ de verboden arbeid wordt ver
richt, zonder dat nog van eene bepaalde op
dracht daartoe sprake is. - Eenig bepaald 
actiet optreden door het hoofd . of den be
stuurder · eerier onderneming is geen . ver
eischte, om aan te nemen, dat deze den in 
art. 14, 1. der Arbeidswet bedoelden arbeid 
heeft doen verrichten. 11 Jan. 

- Arrest ·.van den H. R. Overeenkomstig 
het spraakgebruik moet worden aangenomen, 
da t eene onderneming, als bedoeld in art. 13, 1 
der Arbeidswet 1911, me~r bedrijven kan 
omvatten, dit wil zeggen daarin ter bereiking 
van haar doe! meerdere soorten van arbeid 
kunnen worden verricht. Dit klemt te 
meer, daar de Ongevallenwet 1901 - met 
welker woordenkeus de Arbeidswet bij hare 
herziening in 1911 in overeenstemming is 
gebracht - blijkens het in art. 3 dier wet 
bepaalde aanneemt, dat in een onderneming 
meer bedrijven kunnen worden uitgeoefend. 
De Rechtbank heeft i. c. terecht aangenomen, 
dat in de twee werkplaatsen voor eene ·en 

niet: voor twee ondernemingen arbeid W'erd 
ver;icht. Art. 13 1°. der Arbeidswet 1911 

II~-
vinqt ed,e toepassing in geval in eene op 

_ elk ter fabrieken of werkplaatsen minder 
dan "10, doch in alle te zamen 10 of meer 
manp.eliJke personen van 17 jaar of ouder 

· in of. volr de onderne. ming arbeid ver. rich ten. 
.- ii • 22Nov. 
Archie~en. Zie Curar;ao en 'Suriname. . 
Armw~zen Besluit houdende beslissing dat 

een r:riglement van eene burgerlijke instelling 
van teld~digheid, die armehverzorging buiten ,. I . 
gestiQhtep ten doel heeft, voldoen inoet aan 
artt. ''21 \en 29 der Armenwet, ook al heeft 
hare "ondersteuning slechts . een aan vullend 
karakter.\ · 8 Maart. 

--:-- Miss\ve v~n den Minister van Binnenland
. sche Zakf aan de Commissarissen' der Ko-

- ningiri_ in de provincien, betreffende onder
stand \ran Belgische vluchtelingen. 12 Maart. 

' ' 21 Juni. 
1 Juli. 

·14 Juli. 
:--- Missite -ran den_ Minister van Biimen!a,;:d

sche Z;ike[ aan de ,Gedeput<'lerd!) S~a'ten der 
provincien betreffend.e toepassfo.g _va. n,:_art. 3 
der Arine wet. · 30 Maart. 

- Besluit oudende beslissing daf h~t bij
wonen ::. de~ vergaderingen belegd door de 

" Algeme,ene Armencommissie, · bedoeld in 
art. 32 der Armenwet, tot de taak der 
Armen~ader behoort, zoodat, voor zoover 
daaraa4 kosten verbonden· ~ijn die niet door 

1'1 
II 

II 
ll. 
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,,( .goed, deze behooren tot 
\, ,n Armenraad en alzo<i vol-

.or Armenwet ten laste der. ge-
\ 'i,'P~ . .aen. 5· Juli. 

• ,J houdende beslissing omtrent artikel 
,rmenwet. 5 Juli. 

; .6esluit houdende beslissing da t het ver
/' '. strekken van reisgeld aan een armlastig ~ezin 

. op zich zelf nog geen aanleiding tot toepas
sing van art. 40 der Armenwet geeft. 25 Sept. 

- Missive va-1 den Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien betref
fende onderstand van Duitsche gezinnen. 

6 Oct. 
- Besluit houdeilde beslissing dat art. 40 

Armeawet geen toepassing kan erlangen, 
wanneer het verblijf van een armlastige in 
eene gemeente het gevolg is van <liens ver
pleging aldaar in een ziekenhuis voor reke
ning eener andere gemeente. 25 Nov. 

- Besluit houde~de beslissing dat de omstan
digheid, dat redenen aan het belang van den 
arme ontleend, bij een armbestuur hebben 
gewogen om zijn vertrek naar eene andere 
gemeente te bevorderen, de toepassing van 
art. 40 der Armenwet niet uitsluit, wanneer, 
toen tot <lien maatregel werd overgegaan, 
moest warden aangenomen, dat de arme bij 
zijn komst in die gemeente zich zou bevinden 
in een toestand, die onderstemiing nood
zakelijk zoli maken. 24· Dec. 

- Zie ook : Krankzinnigen. 
Attestatien. de vita. Missive van den Minister 

v.an Binnenlandsche Zaken aan de -Gedepu
teerde Staten . der prcivincien hetreffende 
attestatien de vita.' 11 Fehr. 

'--- Besluit boudende. vrijstelling van de ver
plichting tot overlegging van attestatien 
de vita hij betaling van pensioenen en gage
menten ten laste van de Staatsbegrooting, 
aan den' helangbebbende in persoon, in de 

· kolonien Suriname en Cura9ao. S. 311. 8 Juli. 
Au_teursrecht. Zie : Industrieele en intellec
. tueele eigendom. 

Automobielen. Zie .: .i'Jfotorrijtuigen. 
Azij~en . . Besluit houdende wijziging van eenige 
· · K: B. j:n verband met de wet van 23 Decem-

. · .. her 1914- (Sthl. n°. 612). S. 31. 29 Jan. 
-:- Besluit ·houdende aanvulling van de voor

. schriften cimtrent het bepalen der sterkte 
van azijn. S. 119. 2 Maart. 

Bakens. Besluit tot vaststelling van een regle
ment voor den bakendienst op eenige open
bare wateren. S. 234. 5 Juni. 

Bedrijfsbelasting ·wet tot wijziging van· art. 35 

der wet van 2 October 1893, S. 149, tot bef
fing eener belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten. S. 190. J6 April. 

Begraafplaatsen. Arrest van den H. R. De 
Wetgever heeft hij de samenstelling van de 
Begrafeniswet zich gesteld op het standpunt, 
dat lijkverbranding niet zou zijn geoorloofd. -
Die bedoeling heeft in de wet geen uitdruk
lring gevonden ; immers een uitdrukkelijk 
verbod van verbranden wordt daarin niet 
aangetroffen. - Dit verbod ligt ook niet 
opgesloten in het absoluut gebod tot begraven 
van -art. 1, 1 e lid der Begrafeniswet. 1 Maart. 

- Arrest van den H. R. Art. 1, 1 e lid der 
Begrafeniswet heeft niet slechts de strekking 
de wijze te regelen, waarop gehandeld moet 
warden, indien er begraven wordt, maar dit 
voorschrift bepaalt v66r alles, dat behoudens 
de in het 2• lid genoemde uitzonderingen elk 
overleden persoon - waaronder met juist
heid is verstaan elk Jijk - moet warden be
gra ven. - Aan dit voorschrift wordt niet 
voldaan, wanneer, na verbranding van het 
Jijk, de overgebleven asch en de uitgegloeide 
beenderen warden begraven. - De wetgever 
heeft verzuimd de personen aan te wijzen, 
die met de zorg voor het begraven warden 
belast, zoodat wegens niet-naleving van het 
· voorschrift van art. 1, 1 c lid der Begrafenis
wet niemand strafrechtelijk aansprakelijk kan 

. warden gesteld. 1 l\faart. 
_; Besluit betreffende bepaling van de be

houwde kom eener gemeente overeenkomstig 
art. 16, eerste lid der Begrafeniswet. 1 'Nov. 

Begrootingen en Rekeningen. W etten tot 
vaststelling van de volgende hoofdstrikken 
der Staatsbegrooting voor 1915 : 

II. S. 78. 11 Fehr. 
III. 79. 11 Fehr. 
IV. 80. 11 Fehr. 
V. 84. 12 Fehr. 
VI. 91. 13 Fehr. 
VIIB. 85. 13 Fehr. 
VIII. ·95 .. 13 Fehr. 
IX. 100. 17 Fehr. 
X. 104. 18 Fehr. 
XI. 111. 18 Fehr. 
XII. 86. . 13 Fehr . 

- Als voren voor 1916: 
I. 
VI:i:A. 

524. 
525. 

31 Dec . 
31 Dec. 

Wetten tot verhooging en wijziging van de 
volgende hoofdstukken der Staatshegrooting 
voor 1914:· · 

II. 
III: 

s. 531. 
549. 

31 Dec. 
31 Dec. 
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IV. 

V. 

VI. 
VIIA .. 
VIIB. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

~ Als voren v9or 1915 : _ 
III. 
IV. 

v. 

VI. 

VIIB. 
VIII. 

IX. 

X. 

. XI. 

,-- Wetten tot: 

s. 

s. 

255. 
263. 
55_0. 

41. 
553. 
561. 
530. 
318. 
529. 

34. 
243. 
270. 
407. 
565. 
195. 
249. 
282. 
567. 
568. 
546. 
548. 

284. 
494. 
495. 
313. 
554. 
246. 
315. 
351. 
560. 
355. 
240. 
348. 
564. 

- 248. 
357. 
283. 
360. 
566. 
329 . 
501. 

16 Juni. 
16 Juni. 
31 Dec. 
30 Jan. 
3~ Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
9 Juli. 

31 Dec. 
_30 Jan. 
11 Juni. 
16 Juni. 
24 Sept. 
31 :Pee. 
16 April. 
12 Juni. 
19 Juni. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 

19 Juni. 
10 Dec. 

_ 10 Dec. 
9 Juli. 

31 Dec. 
11 Juni. 
9 Juli. 

31 Juli. 
31 Dec. 
31 Juli. 
11 Juni. 
31 Juli. 
31 Dec. 
12 Juni. 
31 Juli. 
19 Juni. 
31 Juli. 
31 Dec. 
9 Juli. 

10 Dec. 

aanvulling van de wet van 31 December 1914, 
S. 638,. tot aanwijzing van de middelim ter 
goedmaking van de uitgaven,_ begrepen in 
de Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 

_ 1915. S. 169. 27 Maart. 
Aanwijzing :van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, hegrepe_n in de Staats
hegrooting voor het dienstjaar 1916. 

S. 526. 31 Dec. 
Verlenging van de termijnen voor de afslui

ting der Staatshegrooting over.1914 en de 
inzending der. rekeningen. S. 534. 31. Dec. 

. Vaststelling van de begrooting v~n inkbmsten 

'·:: en• uitgaven .;a/ 
_ 'i! v_oor bet dienstjaa, J 
~/>ststelling .van de b\, f 

'11ten behoeve van de'l;f¾;; ?20.} 
]\vestin~stelsel, dienst 191?t'ti,s · · -~ 

· V~ststellmg ~an de begroo,., 9 /B1,1 \ 

\~ten en mtgaven van hi,.,; li/;_ -'"'· 
,1rnrbetering _ van de Kust,"J,, . \ 
fi1ienst 19_15. S. 92;- _ 

V ~rbooging van de begrooting v:an h · / _ 
£n uitgaven van het. l3ouwfon,ds v'oorhet 
~epartement van Bin~enlandsQhe Zaken 
~por het dienstjaar 1915._. S. 5.~i. 31 Dec. 

Va~tstelllll-g van de begrootjng_v:an inkomsten 
BJ?- uitgaven van het Staatsbedrijf der Alge
nieene Landsdrukkerij voor. bet _djen~tjaar. 
1~15 en regeling van de_ afschrjjvingen_- en 
uitkeeringen aan 's Rijks middelen ten 
laite van- dat bedrijf. S, 18-Z. 16 April. 

Vaststelling van· de begr_ooting van inkom
st~n en uitga ven · voor het -Staa tsj)edrijf 
de~ Algemef!ne Landsdrukkerij voor het 
di;nstjaar . 1916; en herziening van het 
pe~cent:.ge-der rent~, door dat_.bedrijf aan 
's *ijks middelen µit te keeren. S. 552. 

\i 31 Dec. 
Vaststelling. van de hegrooting van _inkom

stel"i en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichting~n voor_ het dien_stjaar 
1915. S. 9;lc. ~3 _Fehr. 

V erhogging en ;1,an vulling van de hegrooting 
van"inkomsten en uitgaven van het Staats
hedrijf der 'ArtiHerie-lnrichtingeri .voor het 
dien~tjaar 1915. E\. 44,7. 29 Oct. -

. . Aanvulling en verhooging van de hij cle wet 
van 20 Fehruari 1914, .S. 40, va,~tgesteide, 
hegrooting van inkomsten en uitgaven van 
het S,taatsmunthedrijf voor het dienstjaar. 
1914 ·;, en machtiging tot afwijking, voor 
zoovJel die hegrooting hetreft, V/J,n het 
hepa~~de in artikel 12 der wet _van 16 ])'e. 
bruarI 1912 (Staatsblad n°. _85). S. 356. 

lt 31 Juli. 
Regeling van de inkomsten. en uitgaven van 

het Staa tsvisschersha ven_bedrijf t9. _ IJmui
den vbor bet dienstjaar 1915 en regeling 
van d; afschrijvingen en uitke~ringen.aan 
's Rijhl! middelen ten laste van dat hec.lrijf. 

\\ . S. 99:, )7 _Fehr. 
Regaling Irvan de inkomsten · en uitga ven van 

de Posterijen, Telegrafie en Telefonie voorr 
het die#stjaar 1915 en van de af,schrijvingen 
en de i1itkeeringen aan 's Rijks middelen, 
ingevol~e de wet van 31 December 1913, 

. Staatsbiad. n°. 464. S. 9_8. 17 _Fehr. 
Wijziging tvan de: begrooting van i~komsten 
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. en uitgaven-voor de Posterijen, de.Tele ra
:. fie en ·Telefonie voor den dienst van 1 15 
· (rililing van terteine1i: te Utrecht).· -S. 24: 
. - 9 Ii. 

Wijziging van ·de ·begrooting van -inkom ten 
en uitgaven voor de Posterijeh, de T le
g~afie .en Telefonie voor den dienst 
1915 (ruiling van terreinen te Rotterd ). 

s. 498. 10 
Verhooging van: liet maximumbedrag, oe

gestaari bif de wet van 10 November 1 00, 
S. 184, tot ·voorzienihg in de behoefte an 
'kasgeld van het Internationaal Bureau van 
het Hof van Arbitrage. S. 266. 16 Ju:ni. 

· Wijziging van de regeling van de ontvangsten 
en uitgaven van het Pensioenfonds vq_or de
Genieente-ambtenaren voor het jaar 1914. 

S. 44, 30 Jan. 
. ·Regeling van de -ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds vbor 
burgerlijke ambtenaren voor het jaar °1916. 

S. 527. 31 Dec. 
. Vaststellfag van het- slot der rekening van 

ontvangsten en uitgaven voor Neder
landsch-Indie over het dienstjaar· 1911. 

S. 448. 29 Oct. 
J3ekrichtiging. van eeil krediet door · den 

Gouverneur-Genei'aal van Nederlandsch
Indie geopend boven de begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 

· 1914. · -S. 43: 30 Jan. 
. Wijziging van hoofdstuk I der begrooting 

, van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
-het dienstjaar 1914. S. ·543_ 31 Dec. 

Wijziging en verhooging van· hoofdstiik II 
·der ·-begrooting van uitgaven van Neder

. · 1andsch-Indie vo<ir het dienstjaar 1914. 
S. 544. 31 Dec. 

Vciorziening in het kastekort van den- Indi-
:. schen 'dienst in 1915. S. 38. 30 Jan. 

V erhooging van het eerste hoofdstuk. der 
. begrooting van uitgaven van Nederlandsch=

Indie voor het dienstjaar 1915. S. ·352_ 
31 Juli. 

.' .. Wijziging en verhooging van de begrooting 
'.· .. · van· ·uitgaven ·:van .. Nededandsch-Indie· 

·- •"voor··het' dienstj'aar 191:6°. S: 353. 31 Juli. 
- -Besiuit tot af- en overschrijving van het 

,._;_ ···Iste op· Ii.et' Ude hoofdstuk der begro<iting. 
vaii: uitgaven van Nederlaridsch-Indie voor· 

· het · dienstjaar· 1915. S. 509/ 15 Dec. 
-'-'. Wetten ·tot: ·. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 19i5, ten behoeve van de 
ontginning door den .Lande van eenige 

goudvelden, in het gewest . Benkcieien . 
S. 540. 31 Dec. 

Vastste!ling van· de' begrooting vah Nedef-· 
landsch-Indi~ voor het dienstjaar 1916 . 
(Hoofdstuk I: Uitgaven · in Nederland). 

-S: ·536.- 31 Dec. 
Als voren. (Hoofdstuk. Ii.· Uitgaven hi' 

Nederlandsch:Indiii). · S.· 537. 31 Dec:-
Aanwijzing van de middelen tot goedmaking 

van de uitgaven; begrepen in·de begrooting 
van Nederlandsch-Indie vo~r het dienst-· 
jaar 1916. - (Hoofdstuk L Middelen in 
Nederland). ; -· S. ·538. 31 Dec. 

Als voren. (Hoofdstuk II .. :r.Iiddelen in Ne-
deriandsch-Indie); K 539. 31 Dec. 

-Voorzieiiing in het kas-teko'rt van den Indi-
schen·dienst in 191'6.: S. 535. 31 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Cura9ao over het dienstjaar 1912. S. 274. 

· 16 Juni:. 
Wijziging en verhooglng van de koloniale 

hilishoudelijke begrooting · van Cura9ao 
voor·het dienstjaar 1914. S. 545; 31 Dec. 

Definitieve . vaststelling van de koloniale 
huishoude!ijke · begrooting · van - Cura9ao 
~oor het dienstjaar 1915. K 106. 18 Fehr. 

Goedkeuring van civerschrijding · van eenige 
artikelen van de koloriiale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst-

- jaar 1913.. . s. 327. · ·9 Jii!i.' 
W-ijzigirig -van de. 'koloniale huish~udelijke 

begrociting van Suriname voor- het dienst
jaar '· 1914. 8.- 547. 31 Dec: 

Definitieve vaststelling van de koloriiale 
huishoudelijke begrooting van Suriname 
voor het . dienstjaar 1915. · 

S. 105. 18 Fehr. 
Verhooging ·van· de koloniale huishoudelijke · 

begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1915. s. 328. -. 9 'Juli. 

Nadere wijziging en· aanvul!:itig der Koloniale~ 
- huishoudelijke begrooting van Surina~e 

voor het dienstjaar 1915._ S. 500: 10 Dec. 
Belastingeil. (·Plaatselijke)--· Wet houdende af
. wijking vari. den regel; 'ge;teld bij-artikel· 241 
. der Gemeeiitewet; ~mtrent plaatselijke be-:· 
lastingen, ten behoeve van de ·gemee~te 
Vlissingen. . s;. 555; 31 Dec. 
~ -Als voren ten._ behoeve' van de· gemeente 

Vlieiand. ,· · · S: 556. 31 Dec. 
...,,:_,. AI~ voren ten behoeve van 'de gemeente 
· Helder:· S. 557. 31 Dec. 
Btilastingeil. (Rijks iliroo~Y-Wet houdende alge-:· 

meene bepalingen ten aanzien va:ri · de- kwade 
posten eh: de ·onverhaalbare kosten van ver-
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volging,_in·zake de directe_belastingeil. S. 267. 
16 Juni. 

- Besluit tot ·wijziging van het. bes~uit van 
. 30 Maart 1904, houdende nieuwe bepalingen 

omtrent de ambtenaren der_ directe belas
, tingen, invoerrechten en accijnzen. 15 Dec. 

· - Zie ook : Bedrijfsbelasting. 
I nkomstenbelasting. 
Persone_ele belasting. 
Successiebelasting. 
Zetters. 

Beurzen. Besluit houdende bepaling van den 
.dag, waarop de artikelen 4. en 5 der ,,Beurswet 

· 1914" in werking treden. S. 14. 15 ,Jan. 
Boter- en margarinehandel. _Beschikking. van 

den Minister van Landbouw; Nijverheid en 
Handel tot uitvoering van de artt. 9, 10, 17 
en 23, van het K. B. van 17 -Juli 1912 (Stbl. 
n°. 263) 8 Jan. 

Burgerlijke stand.· Missive van den Minister 
·. van Binnenlandsche Zaken aan de Commis

sarissen der Koningin betreffende kosten van 
legalisa tie van extracten nit de registers van 

_ den burgerlijken stand. . 22 Juli. 
Burgerlijk Wetboek.. Wet tot wijziging -van 

artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek en 
. van daarmede verband houdende · artikelen 
· .van dat Wetboclr en .van het Wetboek van 
. Burgerlijke Rechtsvordering. S. 172. 

27 Maart. 
Consulaten. Besluit ter uitvoering van de arti
, kelen, 1 6a en lla der Consulaire wet.· S. 22. 

(bladz. 713.) 22- Jan. 
Cura11ao. Besluit tot bevordering van ·eene 

behoorlijke uitvoering in de kolonie Cura9ao 
van . ~ommige bepalingen .van . de Regtsple
ging bij de ze'emagt (Publicati~blad 1914, 
n°. 2). S. 74. 8 Febr. 

-. Besluit. betreffende het Pensioensreglement 
voor .de militairen van _de Landmacht in 

· West-Indie. 11 Febr. 
-,- Besluit ter uitvoering van. artikel ·33; tweede 
· lid, van het. K. B. van 30 December .1914, 

S. 611, tot invoering van de. gewijzigde 
'. Regtspleging bij de Landmagt (P. • B. 1914 

n°. 2) in de kolonie Cnra9ao. S. 132. 5 Maart. 
_: Besluit tot uitvoering voor de kolonie 

Cura9ao van de Wet van 18 April 1885, 
S. 98, Publicatieblad 1886, :ri.0 • 2, betreffende 
toepassing van de Crimineele Wetgeving voor 
het Krijg'svolk te Water in de K9lonien en 
Overzeesche bezittingen van het Rijk .. $. 161. 

22 Maart. 
- Wet tot nadere wijziging en aanvulling van 

de wet van 23 Mei 1899, S. 126, Publicatie
blad n°. 22, houdende- nadere regeling· van 

h~t Cura9aosche muntwezen. -S. _·167. __ 
li ' , 
11 · · 27, Maart. 

-:-- :J3esluit. tot wijziging ··van ·het · K. ·B. van 
23 December 1914,. S. 611, Publfoatieblad 

_ •1915, n°. 13, tot•invoering·va_n de,gewijzigde 
R\Jgtspleging bij _ de :Landmagt .(Publicatie
blad 1914, n°. 2) in de kolonie , Cura9ao. 

S. 293. · 24 Juni. 
-:- Besluit houdende vrijstelling van· de ver

plichting, tot _ overlegging van-;_ attestatien 
de vita bij betaling van ·pensioenen en gage
rn:enten ten laste- van de Staatsbegrooting, 
aan den belanghebbende .in persoon, in· de 

· kolonien_ Suriname en Cura9ao. S, 3il. 
8 Juli. 

- Besluit tot wijziging van·. het · besluit van 
22 November 1911, n°. 52, waarbij het ·pen
sic;ienreglement, vastgesteld bij het besluit 
van 17 Februari 1905; n°. 8, S; 74, met eenige 
v!)randering toepasselijk is verklaard_ op de 
militairen van de Iandmacht in W est.Indie. 

S. 462.: -8 Nov. 
- -Besluit betrefiende in de kolonie Curu9ao 

. aanwezige openbare en- notarieele oude 
ar.chieven.' ·S. 519. 22 Dec. 

-:- .Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. • 
Domeinen. Wet houdende · bekrachtiging van 

.den onderhandschen verkoop van ·een stuk 
-Staatsbouwterrein ten . Noorden van het · 
Prins Hendrikkanaal te Katwijk aan Zee aan 
de Katw:ijksche Bouwvereeniging te.Katwijk~ 

S. 268. 16 Juni. 
- Wet tot overbrenging qij het H~ogheem

raadschap va:n · de Hondbossche en Duinen 
_to.t Petten van· het beheer over een' gedeelte 
der Rijksdi.µnen in den .zeereep onder de 
g~meente Schoorl ·en van het· onderhoud van 
de duinbeplanting op deze oppervlakte, 
voor zoover dat ten laste van het Rijk is 
ingevolge het K. B .. ·van.27 Mei 1876 (Stbl. 
n°. 109). S. 269. · 16 Juni. 

-:-' Wet houdende goedkenring van eene • door 
d\Jn. Staat met de gemeente .Utrecht gesloten 

· ove,eenkomst in zake ruiling van 'terreinen. 
S. 323. .9 Juli. 

~ Wet houdende goedkeuring van eene door 
.: het , Rijk met de gemeente Rotterdam ge

sloten overeenkomst in zake ruiling .· .. van• 
terreinen aldaar. S, 497,· .10 Dec. 

-- Wet tot goedkeuring van de·wijziging der 
overeenkomst betreffende de stichting·,,van 
een nieuw ziekenhuis te Gro:,;iingen. · S; 558. 

·31 Dec. 
Drankwet; Zie : Sterke drank. 
Fa~rieken, enz. Besluit houdende. beslissing 

dat: de. omstandigheid, dat - van eene in-
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richting hinder van ersntigen aard is blijven 
bestaan, geen gror-d ·kan opleveren tot in
trekking· eener vergunning op grqrid van 
art, 20 der Hinderwet, wanneer van die -
vergunning geheel naar de voorwaarden, 
waaronder zij is verleend, is gebruik ·gemaakt, 
maar _ kan alleen aanleiding geven tot het 
opleggen van nieuwe ~oorwaarden ; - daar
gelaten of de eisch; dat met het in gebruik 
nemen eener inrichting moet wordeU: gewaeht 
totdat de gemeente-architect schriftelijk 
heeft· ·verklaard dat de inrichting aan · de 
gestelde eischen voldoet, een voorwaarde 
oplevert in den zin van art. 12 der Hinderwet, 
toch in ieder geval de niet-naleving van dezen 
eisch geen grand kan_ opleveren tot toepassing 
van art. 20 dier wet. 21 April. 

-:-. Besluit betreffende-omschrijving der inrich
. ting in een vergunning krachtens de Hinder

wet en het begrip r\)chtverkrijgende. 8 Juni. 
- Besluit houdende beslissing dat, waar uit 

_ de overgelegde stukken blijkt, dat aan den 
rechtsvoorganger van appellante wel ver, 
gunning is verleend voor het plaatsen van 
een stoomwerktuig in zijne branderij, maar 
dat nimmer vergunning is verleend voor het 
oprichten van de branderij zelve, ook niet 
nieuwe voorwaarden door Burg. en Weth. 

. aan de niet bestaande vergunning kunnen 

. warden verbonden. 18 Juni. 
- Besluit houdende beslissing dat, wanneer 

over de gevolg~n eener inrichting, voor welker 
oprichting krachtens de Hiuderwet vergun

_ning is gevraagd, reeds dadelijkmet voldoende 
zekerheid kan warden geoordeeld, voor het 
verleenen van eene vergunning voor een 
bepaalden proeftijd de wettelijke grand 
ontbreekt, · een voorwaarde, - die verband 
houdt met het gebouw der inrichting en niet 
-met de inrichting zelve, niet kan warden 
gesteld. - 12 Aug. 

-'- Besluit. houdende beslissi_ng dat, indien 
vergunning gevraagd vcior eene inrichting, 
die tevens zal zijn eene fabriek of werkplaats 
in den zin der veiligheidswet, en het districts

, hoofd der arbeids-inspectie verklaart, dat 
de inrichting niet zal voldoen aan de eischen, 
krachtens art. 6 dier wet gesteld, B. en· W. 
.de. -juistheid dezer verklaring niet hebben 
te,-.onderzoeken, maar zij de vergunning 

,moeten-. weigeren. 30 Aug. 
. :_ Besluit houdende beslissing dat aan eene 

vergunning tot uitbreiding· eener inrichting 
krachtens de Hinderwet geen v<iorwaarden 
kunnen warden verbonden, die de strekking 
hebben, ·niet om tegemoet te komen aan 

bezwaren aan de voorgenomen uitbreiding 
verb_onden, maar om gevolgeh ·te keeren, die 
onafhankelijk van: de uitbreidnig en reeds 
voordat daartoe was besloten, warden onder
vonden: 3 _Sept. 

- Besluit houdende beslissing dat, hangende 
· het beroep bij de Kroon van een besluit· van 
B. en w: nit ·kracht ·der Hinderwet, door dit 
college- t~rzelfde zake geen vergimning kan 
warden verleend. 3 Dec. 

Fondsen. Zie : · Begrootingen en Reke'JJ,ingen. 
Fondsenhandel. Zie : Geld- en fondsenhandel. 
Gedistilleerd. Besluit houdende intrekking 

van dat van 28 Juni 1910, S. 174, houdende 
nadere bepalingen omtrent den vrijdom 
van den accijns voor amylalcohol. S. 472.-

15 Nov. 
- Wet houdende herziening der wettelijke 

bepalingen omtrent de betaling van den 
accijns op het gedistilleerd. S. 528. 31 Dec. 

Geld- en fondsenhandel. Besluit houdende 
bepaling van den dag, waarop de artikelen 
4 en 5 der ,,Beurswet 1914" in werking 
treden. S. 14. 15 Jan. 

Geldleening. Zie: Indie. (Nederl.) 
- Zie: Schuld. (Nat.) 
Gemeentebestuur. Besluit houdende beslissing 

dat het uittrekken van een post op de be
grooting van uitgaven der-gemeente, zonder 
dat de minste aariwijzing bestaat, dat: hij 
vermoedelijk juist is geraamd, en dat de·ge

. raa_mde gelden vermoedelijk- in het· jaar 
waartoe de begrooting betrekking heeft, 
zullen warden aangewend, met het karakter 

· der gemeentebegrooting strijdt. 13 Jan. 
- Besluit houdende beslissing, dat een raads

besluit, waarbij.B. en W, warden gemachtigd 
om in dat besluit bepaald aangewezen berg
ruimten· onderhands te verhuren op nader 
in Ver band . met de gebleken behoefte door 
hen vast te stellen voorwaarden en tegen 
een bij dat besluit genoemden minimumprijs 
een binnen de grenzen van art. 179 der 
Gemeentewet liggende opdracht bevat tot 
uitvoering van een krachtens art. 138 dier 
wet den gemeenteraad toekomende functie 

19 Febr. 
-· Besluit tot schorsing van het besluit van 

B. en ·w., der gemeente Breda, strekkende 
tot aankoop van een gasmotor met dynamo 
en diverse toestellen voor eene electrische 
iµstallatie aan de gasfabriek. 

Verlengd 

V ernietigd. 

S. 152. 15 Maart. 
288. 
482. 
507, 

24 Juni. 
26 Nov. 
15 Dec. 



" 
:1 

ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1915. 
!! 

730 

-::--" :~esluij; l:ioudende beslissing dat een raads
·. : . besluit .betreffende het in gebruik geven van 
. gemeeµte-eigendommen ten publieken .dienst 
_bes~emd, niet is een besluit omtrent het 
verhuren, verpachten of op andere wijze 
in gebruik geven van gemeente-eigendommen, 
als bedoeld iu artt. 138 en 194, litt. e · der 
Gemeentewet, en· is -derhalve niet aan de 
goe<ikeuring van Gedep. Staten onderworpen. 

. 8 April. 

- , Besluit tot vernietiging van het besluit 
.. van den gemeenteraad van Amersfoort, 

betreffende het sloopen van de torentjes 
van de Kamperbinµenpoort te Amersfoort. 

S. 208. 28 April. 
-,-. Besluit betreffende onthouding van goed
. · keuring aan de begrooting der gemeente 
.. Bergen op Zooni voor het dienstjaar 1915,. 

op grond van het niet voldoende uittrekken 
, van een post. voor jaarwedden· van politie-
_personeel. 31 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van· het besluit 
van Burg'enieester · en Wethouders der 
gemeente Heiloo, tot toekenn,ing va,n eervol 
ontslag aan den ambtenaar ter s.ecretarie 
K. BLANKESTEIJN met 1 Januari 1915. s. 341.-

27 Juli. 
,- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van B. en W. der gemeente Heer, in zake de 
regeling vari en het'toezicht over de secretarie

.. ·. werkzaamheden. ·. S .. 363. 2 Aug. 
- Besluit tot · vernietiging van het. besluit 

van den Raad der gemeente Bunschoten, 
tot toekenning van_ eene schadevergoeding 
van / 600 aan den burgemeester L. v AN DUYN, 

. .wegens gemis van den ·tuin zijner van de 
gemeente gehuurd!i waning. S. 364 .. · 2 Aug. 

~ Besluit tot schorsing van het besluit van den 
· Raad der gemeente Oud-Vroenhoven, strek
kende· tot benoeming van Q. J. H. THIJSSEN 
tot wethouder. · · S. 414. · 2 Oct. 

- Besluit betreffende het ge.schil omtrent de 
• gemeenschappelijke regeling voor het beheer 
en onderhoud van een· grintweg tusschen 
de gemeenten Ooltgensplaat, ·. Oude Tonge, 

· · Middelharnis, Stad aan 't Haringvliet · en 
den Bommel. S. 443. 28 Oct. 

.....:-Besluit houdende beslissing dat tegen een 
besluit van Gedep. Staten tot· verdaging 
hunner beslissing omtrent aan hunne goed-

~ keuring onderworpen raadsbesluiten, .ten
einde den gemeenteraad in de gelegenheid 
te stellen aan de tegen die besluiten gerezen 
bedenkingen tegemoet te komen, geen· beroep 
op de kroon openstaat: _ 14 Dec, 

- Besluit houdende beslissing dat: in een 

ra~dsbesluit. tot het aangaan eeneI' overeen
ko'.pist met een andere gemeente tot het 
betrekken van electriciteit·niet kan worden 
ge¥ien e;n aanbesteding in den· zin van art. 
142 Gemeentewet, waarop ·volgens art: 194 
lit{. f dier wet ·goedkeuring aan Gedep. Staten 

. vefoischt wordt ; de mogelijkheid eener voor 
de lgemeente nadeelige rechterlijke uitspraak 

·a1s!;gevolg van een door.· den Raad genomen 
bes[uit, · tenzij de onrechtinatigheid van dit 
beslnit boven allen twijfel verheven is, geen 
vol<ioende groi:id oplevert tot onthouding 
vati:. goedkeuring aan zulk ·een besluit. 

· 22 Dec. 
Gemeenteverordeningen.• B'esluit tot schorsing 

van1 het- besluit van den Raad ·der gemeente 
Amsterdam, strekkende tot vaststelling van 
eim~ verordening op de winkelsluiting. S. 73 . 

' 8 Fehr. 
..,.:... Arrest van den H. R. ·De regeling omtrent 

· de gesteldheid van onafgesloten gron_den aan· 
.open.bare wegen in de gemeent0' gelegen, 
met betrekking tot die wegen, moet voor
zeker geacht worden een algemeen gemeen
telijk belang en dus de huishouding der 
gemeente te betreffen. Hierin wordt geen 
verandering gebracht, ·doordat de belangen 
eenei: · bepaalde klasse van personen · bij die 
regeling in het bijzonder op het spel staan. 

· 29 Maart. 
- Arrest van den H. ·R. De Rechter, die-· 
· . volgens de wet heeft recht .te spreken, zal, 

waru:!eer hij geroepen wordt in een bepaald 
geval eene verordening toe te passen, in de 

.eerste plaats moeten .i:iagaan of die· veror
deni~g ook' inderdaad verbindende kracht 
heeftJ derhalve, zoo het betreft een· algemeen 
voorschrift van politie door den Burgemeester 
iiitgeyaardigd, of men te doen heeft met ,,zoo
danigen toestand", dat die Burgemeester 
de bevoegdheid tot het uitvaardigen van 
·zulke: voorschriffon heeft, dat is ingevolge· 
ai:t.· J87 j0 • 184 der Gemeentewet ingeval 
van oproerige beweging, van ·samemcholing 
;,of andeie stoornis de:r · npenbare o :.- 1e·." 
Wanneer de Rechter 'die bevoegdheid ·zcm 
zijn ontzegd, zo~ dit bij eei:ie ui'tdrukkelijke 
wetsb~paling moeten· geschied ~ijn, gelijk 

· zulks)i waar het de· bevoegdheid van den 
wetge:rer betreft, in art. 121 2° lid der Grond
wet ~et geval is ; zoodanig watsvoorschrift 
echter, ten aanzien der ·hierbedoelde politie-· 
voors~liriften. van den Burgemeester bestaat 
niet. · Ii Terecht heeft·. derhalve de Kanton
rechter onderzocht of in de gegeven omstan
digheden de Burgemeester bevoegd was 
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het betreffende v:oorschrift van _ politie ··uit 
te vaarmgen. De juistheid _ der andere 
grieven. behoeft· niet te_ worden o_n,derzocht, 
wijl zij nini.mer _tot cassatie kuanen leiden, 
.daar toch, zoo deze grieven juist waren 

- daaruit alleen zon volgen, dat ook nog op 
andere niet in het bevestigde vonnis opge
nomen gronden van de Politieverordening 
:van den Burgemeester verbindende kracht. 

.. zou moeteh worden ontzegd. . 8_ Nov. 
Geslacht. Wet houden_de wijziging van wetten 

betreffende den accijns op het geslacht. S. 265. 
16 Juni. 

;__ Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin in_ de provinciiin betreffende 
accijns op het. geslacht van .onteigend vee. 

20 Oct. 
Handelmaatschappij. Wet tot- bekrachtiging 

eener overeenkomst met de Nederlandsche 
HandeU\faatschappij voor den_ verkoop in 
Nederland van de - voor Landsrekening in 
Nederlandsch-Indiii gewonnen voortbreng
selen van land- en mijnbouw na afloop .van 
de overeenkomst,. bekrachtigd bij de wet 
van 31 December 1914 (Stbl. n°. 663). 

S. 542. 31 Dec. 
Handels- en fabrieksmerken. Zie: lndustrieele 

en intellectueele eigendom. 
Hinderwet. · Zie : Fabrieken, enz. 
Hondsdolheid. lVlissive van den Minister_ ·van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarisseh der Koningin 'in de_ pro
viriciiin, betreffende opzending van cadavers 
van van hondsdolheid verdachte honden·. 

13 Sept. 
Hypotheken en kadaster. Besluit tot overbren

ging . v:an de_ registers van eigendomsover
gangen, welke in de jaren 1812.:__1832_ door 
de_ maires en gemeentebesturen zijn aahge-. 
legd en bijge4ouden met de daarbij behoo
~ende bescheiden naar de bewaringen va_n 
de hypotheken 'en het kadaster. S. 334 .. 

17 Juli. 
Idioten . . Zie: Krankzinnigen. 
indiii. (Nederl.) Besluit_ tot regeling van de 

opleiding van Inrusche jongelieden aan de 
. _Rijk:skweekscholen voor onderwijzers. S._ 67. 

·, :\, ·3 Fehr .. 
-,- Besluit, -_houdende bepaling dat Neder

landsch:Indiii niet verantwoordelijk is voor 
de _dadim en verzuimen, gepleegd door· tot
de uitoefening _ van den loodsdienst· aldaar 
bevoegde personen. _ S .. 72. 7 Febr. 

- Besluit betreffende het in Europa blijyen 
_ van Oost-Indische ambtenaren. 17 _Fehr. 

- Besluit houdende nadere w1Jz1gmg van de. 
.- bepalingen · betreffende_ de · zeebrieven · en 
: jaarpassen in_ Nederlandsch,Indiii, laatstelijk 
. gewijzigd bij K. B. v:an 25· April 1913, n°:77 
. (Nederlandsch Staatsblad n°. 140, Indisch 
. Staatsblad _n°._ 439). S. 154. 15 Maart. 

- Wet houdende het_aangaan van eene geld~-
leening ten name. en ten laste van Neder
landsch-foQ.iii.. S. 127-. . 5 lVfaart. 

-:- Wet houdende aanvulling van· het tweede 
lid van artikel 3 van het -Regleme~t .op het 
beleid der Regeeriiig van Nederlandsch-Indiii. 

S. 128. 5 lVIaart. 
- Als. voren van het derde lid van ,artikel 52 

der Indische Comptabiliteitswet. S. 129. 
5 Maart. 

- Besluit tot wijziging ea aanvulling van het 
Reglement voor het Weduwen- en. Weezen

. fonds der . Europeesche officieren van het 
Nederl.-Inrusche leger. ·S. 181. 12 April.. 

- -Wet houdende wijziging van artikel 111 
Regeeringsreglement. . S. 215. 8 Mei. 

- 'wet , houdende in trekking van ,artikel 56 
van het Reglement op het beleid der Regee

. ring van Nederlandsch-Indiii. S. 216. 8 Mei. 
- Besluit tot ·_nadere aanvulling van het 

besluit op de Indische Bestuursopleiding. 
S. 228, 31 Mei. 

- W!lt houdende wijziging van art. 49 van het. 
bij de wet van 2 Sept. 1854, S. 129, - vast
gesteld Reglement op het beleid _der. Regee
ring van Nederlandsch-Inruii. S. 326. 9 Juii. 

- Besluit tot nadere wijziging en aa11vulling 
-1°. van het Reglement op bet verleenen van. 
verloven naar Europa· aan de officierea_ van 
bet leger in Nederlandsch-Indiii; 2°. van de 
,,Regeling van de bevordering, het ontslag 
en het op non-activiteit stellen van de Euro
peesche officieren, behoorende tot de, Neder
landsch-Indische landmacht" ; 3°. van. de 
Regelingen betreffende het Instituut der 
militaire architecten bij het __ wape11 .der. 

· genie, bet -instituut der ovderluitenants bij 
de wapens der infanterie, cavalerie en,- a_rtil-· 
lerie _ en bij de ·genietroepen, der- onder
luitenants bij de . militaire administratie 
en bij den. magazijnsdienst der intendance 
en der genie ; en 4°. ·v~n het Reglement op 
het toekennen van pensioen en onderstand. 
aan de Europeesche en aan de daarmede 
gelijkgesteld_e officieren van de Landmacht 
in Nededanµsch-Indiii. S. _332. 13 Juli. 

- Besluit tot regeling van de' o_pleiding van 
Indiscbe jongelieden tot onderwij~er aan 
gemeentelijke en bijzondere kweekschol~n. 
in Nederland. S. -335. 19 Juli. 
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Besluit strekkende tot aanvulling van 
artikel 5 van het K. B. van 21 Maart 1907, 
n°. 19 (Nederl.. Stbl. n°. 75, Indisch Stbl. 
n° .. 264), zooals het luidt ingevolge het K. B. 
van 28 Maart 1913, n°. 52 (Nederl. Stbl. 
n°. 116, Indisch Stbl. n°. 393) .. S. 340. 26 Juli. 
~ Wet houdende overeenkomst met do te 

·Rotterdam gevestigde Droogdok-Maat
s0happij ,,Tandjong Priok", lietreffende de 
verhuur van· terreinen en wateroppervlakte· 

.van de haven van Tandjong Priok, en den 
verkoop aan die maatschappij van het daar 

. ·aanwezige 4000-tons dok, gebouwen enz., 
· aan den Lande toebehooreiide. ·s. 354. 

31 Juli. 
- Besluit houdende bepalingen betreffende 

het gelijktijdig genot; van gagem,ent en soldij 
- door gegageerde militairen van het Neder
. landsch-Indische leger. S. 366. 2 Aug. 

- _Besluit tot aanvulling van het gagements-
·reglement, vastgesteld bij het K. B. van· 
.24 -4\.ugustus 1875, n°. 42 (Indisch Staatsblad 
1876, n°.' 44) en van het pensioenreglement 
voor de militairen van het Nederlandsch-
Indische leger- beneden den rang van onder
luitenant, vastgesteld bij het K. B. van 
17 Februari 1905, n°. 8 (Indisch Staatsblad 
n°. 299). S. 367. 2 Aug. 

- Besluit betreffende het geneeskundig onder
zoek van aan den dienst van. gebiedsdeelen 
_met. eigen geldmiddelen in Nederlandsch
Indie verbonden of daarvoor bestemd per
soneel. S. 480. 20 Nov. 

- We_t tot bekrachtiging, eener overeertkomst 
met de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
voor den verkoop in Nederland van d1;i voor 
Landsrekening in Nederlandsch-Indie ge
wonnen. voortbrengselen van land- en 
mijn1}ouw na afloop van de overeenkomst, 
bekrachtigd · bij de wet van ·31 December 
1914 (Stbl. n°. 663). -S. 542. 31 Dec. 

- Zie· ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Industrieele en intellectueele eigendom. Besluit 

tot wijziging van het ,,Reglement Industrieele 
Eigendom Kolonien 1912" (Staatsbladn°. 284, 
Indisch Staatsblad n°. 545, Gouvernements-

- blad n°.· 87, Publicatieblad n°. 52) .. S. 26. 
26 Jan. 

- Wet houdende goedkeuring van het op den 
20sten Maart 1914 te Bern onderteekend 
Protocol toegevoegd aan de Herziene Berner 
Conventie ter- bescherming van letterkunclige 
en kunstwerken, den 13den November 1908 
te Berlijn gesloten. S. 140. 6 Maart. 

- Besluit bevelende de plaatsing in het 
Staatsblad van het op 20 Maart 1914 te Bern 

II ' . . onrerteekend Protocol toegevoegd aan de 
opjlden 13de~- November 1908 te :8erlijn ge
sloten Herz1ene Berner Conventie tot be
scierming van letterkundige ':)rt.k~~tw~rk~~-

" · S. 186. 15 Apnl. 
W,et tot nadere wijziging van. de Overg?,ngs

bej?alingeri der Auteurswet 1912. · ,S. 446. 
" 29 'oct. 

. Ii . . -, · • · 
- B

1
~sluit tot vaststelling van der1 alge~eenen 

· ma,11tregel van bestuur, bedoeld in artikel 50/ 
dej:; Auteurswet 1912, gewijzigd bij. de wet 
val). 29 October 1915 (St_aa_tsblad n°. 446). 

. " ·s.. 4_52. 30 Oct . 
Inko1lnstenbelasting. Besluit tot. uitvoering 

vaµ a:rtikel · 84, eerste lid; der Wet· op de 
Inifomstenbelasting 1914. s: 64. 30 Jan_ 

;\\-anvulling. S. 135. 5 Maart. 
- Wet tot hefting van opcenten op de Inkom-
- st~~belasting ten behoeve van het ,,Leening-

f01~ds 1914". S; 168. 27" Maart. 
- Ji,~sluit tot vaststelling van het bedrag, 

dat bij de regelihg van den aanslag van 
diplomatieke en consulaire ambtenaren in 
de:: inkomstenbelasting als beroepskosten 
ka-p. worden aangemerkt. S. 65. 30 Jan. 

- B,esluit hciudende bepalingen tot verzeke
ring der inkomstenbelasting van aan boord 
wo)lende ·bin:nenschippers. S. 77. · 9 Fehr. 

- Besluit tot vaststelling van het formulier 
vobr het aangiftebiljet der inkomstenbe
lasting voor hen, die binnen het Rijk wonen'. 

S. 134. 5 Maart. 
- B,ysluit houdende bepalingen betreffende 

de;; schattingscommissien en de commissien · 
van aanslag voor de inkomstenbelasting. 

:; S. 159. 20 Maart. · 
- Wet tot uitvoerihg van artikel 100 . der 

W~t op de Inkonistenbelasting 1914; S. 197. 
. 16 April. 

- Brsluit tot yaststelling van formulieren 
voor aangiftebiljetten der inkomstenbe 
lasting. S. 200. • 17 4 pril. 

- Zte : Posterij. 
Ink\\l,artieringen. Missive van den. Minis·ter 

van Binnenlandsche Zaken !Lan de commis
satissen der Koningin betreffende verbreiding 
vah mond- en klauwzeer door militairen. 

,, 1·s Jan_ 

- B;schikking van den . Minister van: Oorlog 
- betreffende vorderingen van legerbenoeften, 

11 . 29· Sept. 
- B~sluit betreffende wijziging van het K'. B. 

vaii 10 November 1892, S. 253, zooals dat 
is g'~wijzigd bij de K. B. van 5 Augu~tus 1895, 
S. 147, 17 Januari 1898, S. 22, 24 Juni•l898; 
S. i~49 en 16 De~ember 1902, -S. 222, van 
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- welk." gewijzigd K. B. de tekst is bekend 
gein~akt bij het K. B:van 19 Februari 1903, 

_ S. 98-, en -zooals d~z'e tekst sedert -wederom 
-is ·gewifzigd -bij het K. B. van 9 September 
1910, S. 279, houdende o. a. vaststelling 
der 'tegiementaire ·bepalingen ter uitvoering 
van de wet betrekkelijk de inkwartieringen 
en het onde;houd van het krijgsvolk en de 
·transpoi:ten en leverantien· voor de legers 

_ of verd-edigingswerken van het Rijk gevor
-_ derd; v~n 14' September 1866, S. 138, zooals 
die wet is gewijzigd bij de wetten van-29 Maart 
1877, S. 53, 15 .April 1886, S. 64, van 10 Mei 

._ 1890, S. 83 en van 22 Juli·l899 (Stbl. n°. 175). 
' S. 442. 28 Oct. 

- .Arrest van den H; R. De uitdrukking 
,,belemmeren" .in art. 41 1°. der Wet van 
14 September 1866, S. 138, omvat zoowel 
taalkundig ~ls wegens hare tegenstelling 
tot het· in_ hetzelfde artikel strafbaar gestelde 
,, verhinderen" elke bemoeilijking bij het 
gebruik der openbare wegen aan het krijgs-

. volk of de militaire transporten aangedaan ; 
zij laa t eene onderscheiding als in het be
streden vonnis gemaakt tusschen meer en 
minder vergaande bemoeilijkingen niet toe. 
Van zoodanig ,,belemmeren" is derhalve zeer 
zeker sprake, waar het - zooals i. c. -
krijgsvolk betreft, hetwelk in meerdere 

- sectien in het gelid marcheert en daarin 
door de eigendunkelijk verrichte handeling 
van den beklaagde, zij het ook tijdelijk, 
wordt bemoeilijkt. 29 Nov. 

·1nvaliditeits- en ouderdomsverzekering. ·. Arrest 
van den H. R. Taalkundig is onder het doen 
eerier opgave niet bloat te verstaan het geven 
van· een _ antwoord op eene gesteldev raag, 
_maar ook het spontaan, uit eigen beweging 
doen eener mededeeling. In dien zin dient 
dit woord ook te warden opg!c)vat in art. 395 
der Invaliditeitswet. · 20 Dec. 

Jaarpassen. Zie: Paspoorten. 
Jachtwet. Arrest van den H. R'. De vatbaarheid 

vo-or hooger beroep hangt af van de straf, 
die' in het algemeen tegen het ten laste 

/ g·elegd~ is bedreigd en: niet van die, welke 
· · \n · een gegeven geval zou· kunnen worden 
. ·-opgelegd. -c- Daar tegen de overtrnding van 
'~(t .. 2 ,in verband met art. 15 der Jachtwet 
ook· _de bijkomende straf van verbeurd

. 'eferkiaring is bedreigd, is een ter zake van 
die overtteding gewezen · vonnis voor hooger 
beroep vatbaar. 6 -April. 

- Arrest va.n - den . H. R. Ingevolge art. 
· 41 aanhef en letter e der Jachtwet kan, 
indien de verboden poging om · ·wild te 

bemachtig~n bestaat in het gebruik van 
wildstrikken, eene· boete van ten hoogste 
het dub bel det·. iµ art. 40 bedreigde boete 
of hechtenis van ten hoogste zeven dagen 
worden opgelegd. - Nu de opvatting van 
de Rechtbank van genoemd - art. 4le der 
Jachtwet, op grond waarvan zij het vonnis 
van den Kantonrechter ten aanzjen van de 
daarbij opgelegde geldboete en de subsidiaire 
hechtenis vernietigde; · onjuist jg ,gebleken, 
kan die vernietigtng niet worderi gehandhaafd 
al maakte de Rechtbank zich ook niet schuldig 
aan een vormfout. 3 Mei. 

-c- Arrest van den H. R. ·De uitdrulµing 
,,voorzien zijn" in art. 2. der Jachtwet ·heeft 

. evenals de gelijklui1ende van art. 1: 'diei; wet 
geen andere beteekenis dan die van ,,ver
kregen hebben", -dit _blijk;t uit den tekst 
en de geschiedenis van art. -40 -_2e• lid der 
Jachtwet. De Rechtbank heeft blijlsbaar 
aan de woorden ,,voorzien zijn" van art. 2 
der J achtwet _ de beteekenis · toegekend van 
bij zich dragen en heeft ingevolge deze minder 
juiste opvatting der wet haar onderzoek 
enkel doen loopen over laatstgenoemde om
standigheid. Zij heeft .derhalve niet omtrent 
hetgeen d~n beklaagde naar hare opvatting 
der dagvaarding werkelijk - was ten laste 
gelegd eene rechtsgeldige beslissing gegeven. 

8_ Nov. 
- Arrest van den H. R. Waar aall'de bij art. 26 

der Jachtwet bedoelde buitengewone mach
tig~ngen zoodanige beperkingen _ k;unnen 

·worden verbonden als aan de administra
-tieve autoriteitei;i., tot het verleenen daarvan 
bevoegd, geraden en wenschelijk voorkomen, 
is art. 45b der Jachtwet aldus op te vatten, 
dat de - daargenoemde verbeurdverklaring 
mede moet · worden uitgesproken indien de 

. buitengewone machtiging, den _ dader, die 
zich onder de in dat artikel genoemde om
sta_ndigheden met een geladen schietgeweer 
in het · veld. bevindt verleend, dusdanige 
beperkingen ·bevat, dat zij het gepleegde feit 
dekt. De Rechtbank derhalve als bewezen · 
aannemende, dat de beklaagden, · toen zij 
zich in voege als bij de·dagvaarding vermeld, 
ieder met een geladen schietgeweer in_ het 
veld bevonden-de in de hun verleende b,uiten
gewone machtigingen uitgedrukte voor
waarden niet zijn nagekomen, heeft terecht 
de .. verbeurdverklaring dier- jachttuigen uit, 
gesproken. 29 Nov. 

----' Arrest van den H. R. Het beroep in 
cassa tie tegen · het vonnis van . den I(an ton, 
rechter, waarbij de beklaagde wegens het 
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·,,zoiider de vereischte jachtacte, ·consent of 
· buitengewone ·machtigillg niet- de ·behoorlijke 
zorg' orn'-te beletten,. dat· de honden,·die hij 
b,ij zicli heeft wild opsporen" is riiet-ontvan-

. kelijk, daar tegell' dit • feit .behalve eene 
-geldboete :van f 20, tevens verbeurdverkla
ring van het ·onwettig gevangen· wild is 
bedreigd:- Ter beoordeeling van de vatbaar
-heid ·van een vonnis ·voor hooger beroep 
kcimt uitsluitend in -aaninerking de straf, 
welke tiigen het feit, · zooals het is ten· laste 
gelegd, is bedreigd,. en met de straf, welke 

-naar aanleiding van het onderzoek ter terecht
zitting -in een gegeven geval ZOU kunnen 

· worden toegepast. · 29 Nov. 
.:...; Arrest· van den H. R. Onder ,,jagttuigen, 
· · waarvan het gebruik volgen:s deze wet niet 

geoorloofd ·is" in al. i van art. 47 Jachtwet 
bedoeld in verband met het bepaalde onder 
letter a van art. 45 1 • al. zijn begrepen de 
voorwerpen in art. 4le opgen~emd, waartoe 
de , wildstrikken behooren. . De Kanton
rechter· heeft · derhalve ten onrechte nage-

- iaten:, om nevens de 'verbeurdverklaring 
de vernieling van de in beslag genorhen: wild
strikken ·te bevelen. · 13 Dec. 

Johanhiter Orde. Besluit houdende · .nadere 
vaststelling· van de bescihrijvingen · van de 
linifornien van- de Johanniter- en Malthezer
o~den alsmede vaststelling va:O: de beschrij-

: --ving ·van·de uniform van de Vereeriiging het· 
Nederlaridsche Roode Kruis. · S: 306. 5· Juli. 

Kadaster.- Zie: Hypotheken en Kadaster. 
Kamers van Arbeid. Besluit tot toepasselijk
. verklaring van· de· artikelen 1 en 2 der wet 

van 21 December 1914, S. 571; op iri het jaar 
l!il6 te.houden verkiezingen en vast te stellen 

: . kiezersl:ijsten. voor de Kamer.s- van arbeid. 
· S. 471. 1'5 Nov. 

Kanalen.' Wet tot bevordering van de kana-. 
· "·lisatie van Westerwolde. · S. 322. 9 Juli. 
:..:.. Besluit tot wijziging van · het bijzonder 

reglement van politie ·voor de Drentsche 
-Hoofdvaart en het · Veenhuizer kanaal 
(N orger- en· Koionievaart ). S. 386. 6 Sept. 

- Besluit tot. vaststelling van een bijzonder 
regleinent- vari. poiltie voor het· voltooide 
gedeelte · van het Wilhelminakanaal met het 
zijkanaal naar de Mark S: · 490. 10 Dec. 

Kiesrecht. Wet houdende tijdelijke afwijking 
van de Kieswet.. S. 37. 30 Jan. 

'- Besluit tot uitvoering van de ·wet · van 
30 Januari 1915, S. 37, tot t:ijdelijke afwijking 

· van de K:ieswet. S. 76.- 9 Febr; 
- Missive van den Minister van B:inneruaiid

sche Zaken aan de Gedeputeerde Staten der 

· pr~vincfe:ri, betrefferide. ·uitvoering · van. de 
wJt van 30 Januari'l915, S; 37, junct6- k: B. 
vah ·9 Febrliari 1915 (Staatsblad ri0 .' 76). 

· · ·- i5 'IVI~art. 
-'-- Missive van .den Minister van Birinen·

'laridsche Zaken aan de Gedep. Staten; betref
. feride art. 5, · eerste· lid, letter c der Kieswet. 

26 Maart. 
- Wet tot wijziging van de Provinciale wet 

ei:t'' van de Kieswet, in v~rband met de wet 
op de Inkomstenbelasting 1914. S. 170; 

. . · 2T llfaart. 
.:_ Beschikking . van· den Minister, van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 'betref
fende de zitting ·van het hoofdstembureau in 
verband met · verkiezing van leden van den 
raad der· gemBente Susteren. 13 April. 

- Besluit _ houdende beslissing dat bijstand 
aan kiezers die niet, zooals art. ·so der' Kies
wet eischt, lichamelijk hulpbehoevend zijn, 
tot verriietiging der stemming leiden moet. 

· , -24Juni. 
.:.... . Beschikking van den IVIinister van Staat, 

IVIinister van Binnenlandsche Zakeri., betref
fende de· zitting van het hoofdstembureau 
in verband met· verkiezing van· leden · van 
den raad der gemeente Wierden. 28 Aug: 

-'-' Als , · voren van den raa·d der gemeen te 
Alfuelo. . 28 Aug. 

_:_ Besluit houderide- beslissing dat abusieve 
invulliiig van den datum aan he,t hoofd der 
candidaatsopgave aan de geldigheid der 

· - candidaatstelling niet te kort doet, wanneer 
uit. het door den -Burgemeester van de can
didaatstelling - · opgemaakt , proces-verbaal 
blijkt, dat de candidaatsopgave op · den 
juisten datum heeft plaats gehad. 22 Dec. 

-· Besluit houdende beslissing dat niet-iriacht
neming der alphabetische-lexicographische 
volgorde ·van de name'n_ der ·candidaten op 
het stembiljet zoodanig stembiljet van 
onwaarde maakt en de daarop .gegronde 
stemming origeldig. 24 Dec. 

Kinderarbeid. Zie : Arbeid van ieugdige per
sonen en van vrouwen. 

Kortingen: Besluit houdende bepalirigen be
treffende beperkte inhoudingen wegens schul
deri aan den Lande. Sc 488. 8 Dec. 

Krankzinnigen! Besluit houdende nadere wijzi
ging van het K. B. van 5 Augustus 1888, 
S. 114, tot bepaling van het maximum ·der 
verpleegderr en het minimum der· genees
kundigen in het krankzi:q.ningengesticht 
,,Voorburg" te -Vught. S. ·13_, 15 Jan. 

- Missive· van den IVIinister van Binnenland
sche Zaken aan de Gedep. Staten der -pro-
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vincien .betreffenµe de berekening van Rijks
bijdrage in de kosten van krankzinnigeriver
pleging. 4 Febr. 

- Besluit tot nadere ·wijziging van het K. B. 
van. 9 Maart 1910, S. 82, waarbij aan .de 
Vereeniging. tot opvoeding en verpleging van 

· idioten ·en achterlijke kinderen, gevestigd te 
Utrecht, vergunning .is . verleend op het 
terrein ,,Lozenoord" te Ermelo, een gesticht 
voor idioten op te richten. S. 145. 

10 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van· 25 Juli 1908, S. 274, waarbij aan de 
V ereeniging. tot Christelijke 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: 163. 26 Maart. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 23 November 1906, S. 289, waarbij aan 
de Vereeniging ,,Cen,traal Israelietisch krank
zinnigengesticht in Necierland", gevestigd 
te Amsterdam, vergunning is verleend op 
een terrein in de gemeente .A.peldoorn een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 290. 24 Juni. 
Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 13 Februari 1892, S. 42, waarbij aan de 
· Vereeniging tot Opvoeding en· Verpleging 
van ·idiote en achterlijke kinderen, gevestigd 
te Utrecht vergunning is verleend, om het 
landgoed 's Heerenloo te Ermelo tot een 
gesticht voor idioten in te richten. S. 362. 

2 Aug. 
- 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 ,,Ende0 

geest'.', gemeente Oegstgeest, een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S. 397. 

16 ~ept. 
- Besluit houdende nadere wijziging van· het 

K. B. van 17 Augustus 1892, S. 212, waarbij 
aan .het bestuur van het krankzinnigen
gesticht ,,Het St. Elisabeth's Gasthuis" te 
Deventer, vergunning is verleend op het land-

. goed ,,De Brinkgreve", gemeente Deventer, 
· een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 398. 16 Sept. 
- Besluit. houdende reorgansiatie van het 

krankzinnigengesticht · ,,Huize Padua" ·te 
Boeke!. . S. 401. 22 Sept. 

- Besluit waarbij aan F. P. SmJ:UITEMAKER, 
arts, te Gorssel, vergunning wordt verleend 
het gebouw ,,Veldzicht" aldaar tot een 

gesticht voor krankzinnigen in: te- richten. 
. S. 434: 20· Oct. 

- Missiv~ van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Gedep. Stateri van onder
scheidene proviricien betreffende berekening 
van Rijksbijdrage in de kosten van verpleging 
van behoeftige -krankzinnigen: · · (bladz. 723) 

· · 4 Fehr. 
Landbouw. Wet holidende bepalingen tot 
. wijziging van de Meeldauwwet 1912. S. 325. 

9 Juli; 
....:.. Besluit tot regelihg van den dienst der 

Rijkslandbouwproefstations. S. 387. 
·5 Sept. 

-Landstorm. Besluit tot tijdelijke wijziging en 
.aanvulling van eenige bepalingen van het 
Landstormbesluit (Staatsblad ·191:i, n°. 273); 

S. 176. 8 April. 
-'- Idem tot wijziging. S. 476 .. 19 Nov. 

520. 27 Dec. 
,:..... Wet betreffende uitbreiding van den land

storm, en ·aanvulling van de Landstormwet. 
S. 242. '11 Juni. 

- Idem tot nadere uitbreiding van den 
landstorm, eriz. S. 345. 31. Juli; 

- l\'lissive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro'. 
vincien betreffende uitbreiding van den land
.storm en. aan:vulling" van de Landstormwet; 

23 Juli. 
- Besluit betreffende geneeskundig onderzoek 

van dienstplichtigen bij den landstorm. 
· 24 -Juli. 

- Besluit betrefl'ende nadere uitbreiding· van 
· den lahdstorm. S. 369. 5 Aug. 

- Beschlkking van den :Minister van Oorlog 
betreffende oproeping van la-ndstormplich
tigen. 6 Aug. 

----' Missive van den :Minister- van Oorlog ·aan 
de burgemeesters betreffende tijdelijke wijzi
ging van model 3 van· het Landstormbesluit 
1913 (Stbl. n°. 273). 18 Aug. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vincien betreffende landstormplichtigen der 
jaarklasse 19i5,. die aan de oproeping voor 
den·werkel:tjken dienst niet hebben v'oldaan. 

. 2'7Aug. 
- Besluit betreffende nadere uitbreiding van 

den Landstorm. S. 388. · 7 Sept. 
- Besluit. betreffende tegem~etkoming. in 

reiskosteri, enz. aan tot den iandstorm behoo~ 
rende dienstplichtigen: · ·22 Sept. 

- Beschikking van den Minister ·· van · Oorlog 
• tot uitvoering van het besluit van 22 Sep

. tember · 1915 betreffende tegemoetkoming 
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in reiskosten, enz. !!,an tot de:::i landstorm 
behoorende dienstplichtigen. 2 Oct., 

- Missive van deil Minister van Oorlog aan 
de burgemeesters betreffende opkomst van 
landstormplichtigen na eindiging van vrij
stelling. 30 Nov. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vincien, betreffende vrijstelling van opkomst 
_ bij_ dell landstorm. 14 Dec. 

- Zie ook, 111.ilitie. (Nationale) 
Landweer. Wet betreffende het !anger· in 

·dienst houden, van dienstplichtigen bij de 
landweer. S. 35. 30 Jan. 

343. 29 Juli, 
563. 31 Dec. 

:- _Zie ook: .Militie. (Nationale) 
Loodsweze_n. Besluit houdende wijziging van 

het Bijzonder. Reglement op den Loodsdienst 
_ in h\lt V_Ide district (MoI\den der Scheide), 
vastgesteld bij K; B. van 22 Januari 1902, 
S. 5, ,en laatstelijk-gewijzigd bij K. B. van 
24 Februari 1912, Staatsblad n°. 93. 

S. 112. 19 Fehr. 
- Wet houdende aanvulling van den ,,Staat 

van het bedrag der p_ensioenen", behoorende 
bij de ,,Loodspensioenwet 1905" .. S. 350. 

31 Juli. 
-- Besluit •houdende wijziging . van het Alge-

-meen Reglement op den loodsdienst en van 
de Bijzondere Reglementen op den loods
diensi in het Iste District (Eems), ·het Ude 
District (Terschelling on het Vlie), het IIIde 
District (Texol) en het IVde en Vde District 
(Goedereede, Maas en Bronwershaven), vast
gesteld bij K. B. van den 22sten Januari 1902, 
S. 5 . en sedert gedeeltelijk gewijzigd bij de 
K. B. van den 3lsten Januari 1903, S.· 42, 
van den 2_4sten December 1904, S. 264, _v~n 
den 7den Juli 1905, S. 233, van den 30$ten 
Mei 1908,_ S. 192, van den 24stel)._ Mei 1909, 
-S. 126, van den 30sten Ju]j 19_13, S. 339 en 
van den 9den Juni 1914, Staatsblad n°; 222. 

S. 489. 8 Dec. 
- Zie ook: lndie. (Nederl.) 
Malta. (Ridders van) Besluit houdende nadere 

vaststelling van '. de beschrijyiugen van de 
uniformen van de Johanniter- _en Mathezer
orden, alsmede vaststelling van d!J beschrij
ving van de _uniform van de Vereeniging. het 
Nederlandsche Roode Kruis. S. 306. 5 Juli. 

Mare-chaussee. Besluit houdende wijzigiI\g in 
de samenstelling van ·het· wapen ,van de 
Koninklijke Marechaussee.- ·(bla,dz. 712.) 

,5 Jan. 
- -Koninklijk Besluit betreffende wijziging in 

de titulatuur van het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee. 3 llfei. 

Margarinehandel. Zie : Boterhandel .. 
Maten en gewichten. Besluit tot nadere wijzi

ging van het Reglement op de maten en 
gewic_hten. S. 30. -29 ~Jan. · 

- .Besluit tot regeHng van den herijk der 
inaten en gewichten in 1916·en 1917. S . .444. 

28 Oct. 
Meeldauwwet. Zie: Landbouw. 
Militaire Zaken. Besluit houdende bekend

making van deri tekst van de wet van 
9 Ju)li 1902, S. 86,, tot regeling van de 
bevo:rdering, het ontslag en het op pensioen 
stellen der -militaire officieren bij de Zee
macht, zooals die bij latere wetten is gewijzigd 
en aangevuld. S. 15. 16 Jan. 

- Besluit houdende het in staat van beleg 
verklaren van verschillende gemeenten. S. 18. 

19.Jan. 
s. 308 .. 8 Juli. 

361. 31 Juli. 
375. 20 Aug. 
393. 13 Sept. 
437. 23 Oct. 
466. 11 Nov. 
473. 16 Nov. 
487 .. 3,Dec. 

- Besluit houdende in staat van beleg ver
klaring van enkele · gedeelten des· Rijks en 
in staat van oo,rlog verklaring van ·een 
antler gedeelte. S. 81. 11 Fehr. 

- Besluit tot nadere regeHng van de waar
neming der functien van de provoosten
geweldigen in de militaire auditien en van 
de dienstverhouding van den provoost
geweldige tot den President van den Krijgs
raad en tot den AuditeurcMilitair. · S. ~3. 

22· Jan. 
_:. Besluit houdende bepalingen betreffende de 

voorbereiding en de regeling van de samen
werking tusschen den burgerlijken en den 
militairen telegraaf, en telefoondienst -in 
tijden van oorlog en van oorlogsgevaar en 
andere buitengewone omstandigheden. S. 25. 

23 Jan. 
- Besluit, tot invoering van de_ gewijzigde 
· Regtspleging bij de Landniagt (Gouverne

mentsblad 1913, n°. 73) in de kolonie Suri-
name. S. 33. 30 Jan. 
· Gewijzigd. _ 294. 24 J,uni. 

- Wet tot bestendiging _ van den staat van 
beleg. S. 42. , 30 Jan. 

245. 11 Juni, 
- Idem staat van oorlog .en van beleg. S. 344. 

. 31 Juli. 
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, - Besluit · ter bevOJ1eri;.g van eene behoor-
lijke · uitvoering in de kolonie ·Cura9ao van 
sommige bepalingen van de ' Regtspleging 
bij de Zeemagt (Publicatieblad 1914; n°. 2). 

S. 74: 8 Febr. 
--'- -Besluit :tot: uitvoering van artikel · 33, 

tweede lid van het K. · B. van 30 Jari.uari 
· 1915; S: 33, tot invoering van de gewijzigde 
-Regtsplegiug bij de Landmagt (G. B. 1913, 
n°. 73) in, de kolonie Suriname: · S. · 131.-

5 Maart. 
__:_. ·Besluit ter uitvoering van artikel 33, 

tweede lid, van het K. B. van 30 December 
1914, S. 611, tot invoering van de gewijzigde 
Regtspleging bij de Landmagt (P. B. 1914 
n° .. 2) in de kolonie Cura9ao. S: 132 .. 

5 Maart. 
- Besluit tot uitvoering ·. voor . de kolonie 

Suriname van de .Wet van 18 April 1885, 
S. 98, Gouvernementsblad n°. 21, betref

, fende tciepassing van de Criinineele W etge
ving 'iroor- het Krijgsvolk te Water in de 

· · Kolonien · en Overzeesche bezittingen van
. het Rijk. S. 160. 22 Maart. 
- Besluit tot uitvoering voor de kolonie 

Cura9ao van de Wet van 18 April 1885, 
S. 98, Publicatieblad 1886, n°. 2, betreffende. 
toepassing van de Crimineele W etgeving 
voor het Krijgsvolk .te Water in de Kolo

, nien en Overzeesche bezittingen van het Rijk. 
· S. 161. 22 Maart. 

__:._ Beschikking van den Minister van Oorlog 
.' betreffende de toepassing van 'de artikelen 10 
, en 22· der Wet ·vau 23 !Vlei 1899, S~ 128, 
• houdende bepalingen ter uitvoering van 
artikel 187 · der Grondwet; . 27 · Maart. 

- Besluit ter bevordering van eene behoor
lijke· uftvoering in· de· Kolonie Suriname 
van sommige bepalingen van de Regts
pleging bij de Zeemagt (Gouvernementsblad 
19i3; n°. 73). S. 178. 9 April. 

- Besluit tot ·aarivulling van het ._ bij het 
K: B. van 8" Januari 1908, S. 9, gewijzigd -
K. B.· van 12 September 1905, S. 268, hou
dende vaststelling van regelen, met inacht
neini~g waarvan militieplichtigen kun:nen 
Worden ',toegelaten tot de vrijwillige·verbin-

.· tenis;· bedoeld bij art. 1, punt 1 d, der Wet 
• van 6 Juni' 1905 (Staatsblad n°. 177). S. 185. 

.. '" 15April. 

- Besluit t'ot wijziging van het IC. B. v.an 
30 September 1914, S. 467, houdende bepa
lingen omtrerit · het gelijktijdig genot van 
. burgerlijke eh militaire bezoldigirig door bur
gerlijke anibtenaren :eri andere doorloope'nd 
of-voor een bepaald werk in 's Rijks dienst 

1915. 

· werkzame personen, .. die zich buitengewoon 
onder de wapenen bevinden, ingevolge het 
K. B. van 31 Juli 1914, n°. 89. S. 202 .. 

20 April. 
· - Besluit houdende. machtig\ng · om, voor 

den duur van den abnormalen toestand, 
Voortvloeiende uit de mobilisatte · 1914, af 
te wijken · van sommige bepalingen in_ het 
Reglement v:oor den Hoofdcursus. . S. 224. 

22,Mei. 
- Arrest van den H. R. Het. niet inleveren 

door inwoners van in staat_ van beleg ·ver
klaarde plaatsen van de in hun bezit zijnde 
wapenen op de hun daartoe aangewezen 
plaatsen is blijkens de artt. 29 en 49 der Wet 
van 23 Mei 1899, S. 128, slechts strafbaar, 
indien de uitli'ivering tevoren door het mili
tair gezag is bevolen, 25 Mei. 

-:-- Besluit houdende regeling der toelagen aan 
adv'ocaten-raadslieden van bekfaagden, wier 
zaak voor het Hoog lVIilitair Gerechtshof 
moet dieneii of die naar-een krijgsraa_d bij de 
landmacbt zijn verwezen. S. 239. 10 _Juni. 
- '3/et_ tot toelatiug in de tegenwoordige 
·buitengewori.e · omstandighe_den •. van · voor
loopige hecht_enis wegens het in artikel . 45 
der wet·van 23 Mei 189.9,- S. 128, eerstom-_ 
schreven misdrijf. S.- 244. 11 J uni. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
23 December· 1914, · S. 611; Publicatieblad 
1915 n°. 13, tot invoering van de_gewijzigde. 
Regtspleging bij de Landmagt (Publicatie
blad 1914, · n°. 2) in de kolonie Cura9ao. 

S. 293. 24 Jun,i. 
- Besluit tot ·wijziging van het K. B. van 

30-Januari 191,5 (Stbl. n°. 33, Gouvernements-
. blad n°. 11), tot invoering van de gewijzigde 

Regtspleging -bij de .. Landmagt (Gouverne-. 
mentsblad 1913, n°. 73) in de kolonie Suri 
name. S. 294. 24 J uni. 

- Arrest van den H. R. -Art. 22 van de wet 
van 23 Mei 1899, · S. 128, h'"eft gee~ vetdere 

· strekking dan. om in tijde;i;_ waarin een deel 
van het -Nederlandsche grondgebied in 
staa t van oorlog of van beleg is -v_erklaard 
aan ·het militaire gezag dezelfde door de 

·wet · beperkte verordenende bevoegqb.eid _te 
verleenen,, die. in normale tijde~ aan de 
Provinciale Staten en de gemeenteraden . 
toekomt. - Een verordening· van het 
militair ·gezag op de uitoefening der jacht 
kan deihalve niet be_voegdelijk. zijn. uitge
vaardigd krachtens art. 22 der genoemde 
wet. Art. 29 dier wet echter geeft aan het 
militair gezag ,_de bevoegdheid, om de gebodE• 
en verbodsbepalingen der Jachtwet - te 

47 
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w1Jz1gen, zulks met eerbiediging van de in 
de wet opgenoinen· strafbepalin:gen. 28 Juni. 

-:-- Besluit ·tot wijziging van het ·besluit van 
8· Tulei ·1906, betreffende het reservepersoneel 
van de landmacht beneden den rang van 
officier. 7 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 
1 °. van het Reglement op het verleenen van 
verloven; naar Europa aan de officieren van 

: het leger in Nederlandsch-Indie; 2°. van de 
,;Regeiing van· d~ bevordering, het ontslag 
en het op non-activiteit stellen van de Euro-· 
peesche officieren, behoorende tot de Neder
landsch-Indische landmacht" ; 3°; van de 
Regelingen betreffende het Instituut der 
militaire architecten bij het wapen der genie, 
het ~stituut der onder-luitenants bij 'de 
wapens der infanterie, cavalerie en artillerie 
en bij de genietroepen, der onder-luitenants 
bij de militaire administra tie en bij den 
magazijndienst der intendance en der genie; 
en 4°. van het Reglement op het toekennen 
van pensioen en onderstand aan de Euro
peesche en aan de daarmede gelijkgestelde 
officieren van de Landmacht in Nederlandsch
Indie. S. 332. 13 Juli. 

- Beschikking van den ~'linister van Oorlog 
· tot wijziging van zijne beschikking van 6 Juni 
1906, houdende voorschriften ter uitvoering 
van het K. B: van 8 Mei 1906. 14 Juli. 

- Wet in zake tijdelijke afwijking van· de 
bepalingen der ,,Bevorderingswet voor de 
zeem~cht 1902". S. 349. 31 Juli. 

. - Besluit houd_ende wijziging in de Instructie, 
vastgesteld bij het K. B. van 22 J amiari 
1904, S. 10, en daarin bedoeld onder 1°. 

S. 413. . 30 Sept. 
-:- Besluit houdende wijziging van de Instructie 
•. voor de commandanten van onderdeelen 

en van forten in de linien en· stellingen voor 
tijden van oorlog of · oorlogsgevaar, vast
gesteld bij K. ·B. van· 14 .Augustus 19li 
(Staatsblad n°. 277). S. 463. 8 Nov. 

- Beschikking van den :Minister van Oorlog, 
Hetreffende toep8,ssing van de Artikelen 10 
en 22 der· Wet van den 23sten Mei 1899, 
S. 128, houdende bepalingen ter uitvoering 

·van art. 187 der Grondwet. 9 Nov. 
- Besluit houdende_ bepalingen omtrent het 

gelijktijdig genot van burgerlijke en inilitaire 
bezoldiging door burgerlijke ambtenaren en 
andere doodoopend of voor een bepaald 
werk in 's Rijks dienst werkzame personen, 
die als dienstplichtige bij den Landstorm in 
werkelijken dienst worden gesteld. S. 474. 

17 Nov. 

-d!rr;:/::n d;~ :~ti89:r:~hi;~~ ::t~ .:!: ~ 
Militaire Commandant in_ Zeeland _bexo(lgd 
den uitvoer van levensmiddelen · uit die· 
provincie te .verbieden. __:__ -()~de~ dit_ ve!bod -
van uitvoer valt hit · ve.rvoer van levens
middelen naar andere deelen. des .Rijks, 
immers ,,uitvoeren'.' .beteekent in. het alge
meen wegvoeren nit een bepaald om.schreven 
gebied, welk ook en. waarheen ook. - Het 
verbod van den Militairen Commandant in 
Zeeland, om levensmiddelen nit die provincie 
nit te voeren ·moet worden ·aangemerkt als 
een bevel, om.zich van dien uitvoer _te _ont
houden. Op overtreding van dat verbod is· 
art. 49 .van de Wet van 23 Mei 18!)9,. S: 128, 
van toepassing. 28 Dec. 

- Zie ook : Pensioenen. 
Militie. (Nationale) Missive van den Minister 

van Oorlog aan de commissarissen der Ko
ningin betreffende tegemoetkom.ing in de. 
reiskosten van militieplichtigen.- 18- Jan. 

-· Wet betreffende het langer in-dienst houden 
· van ingelijfden bij de militie. S. 36. 30 Jan. 

342. 29 Juli. 
562. 31 Dec. 

- l',Iissive van den l',linister ·van 
de burgemeesters betreffende 
wegens kostwinnerschap. 

Oorlog _aan 
vergoeding 

9_ Fehr. 
14 Mei. 
29 Mei. 
30 Juni. 

8 Juli . 
17 Aug. 
24 Aug. 

- Idem Minister. van Marine betreffende 
zeemilitie. 22 Maart. 

- Besluit tot instelling van· comm1Ss1en van 
voorlichting nopens bezwaarschriften over 
door de burgemeesters genom.en beslissingen. 
op aanvragen om vergoeding wegens kost
winnerschap van dienstplichtigen bij de 
militie, de landweer, of den landsto.rm. 

17 _Aug .. 
Gewijzigd. · 12, Oct. 

Besluit betreffende vergoeding_ :wegerni'.kost
- winnerschap van dienstplichtigen._ .. S., 382. 

30'Aug. 
- Besluit betreffende militiedistricten. S. 107. 

. 1~:Fel!:i.--
- Besluit betreffende keuringsraden. S. 108. 

18 _Fehr. 
- Beschikking van den. Minister van Oorlog, 

betreffende geldelijken steun ,i,an betrek
kingen van sommige categorien_ 'van mili
tairen. 30 April. 
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- Missive van den Minister van Marine aan 
de Commissarissen der. Koningin in de pro
vincien b'etreffende het verleenen van vergun

·ning tot uitoefening van de buitenlandsche 
zeev'aa:rt of van de zeevisscherij buitenslands. 

25 Mei. 
- Wet hciudende bijzondere inaatregelen met 

betrekking tot de 1'.chting 1916. S. 241. 
11 Juni. 

-:-: •Missive van den Minister van Staat, Minister 
van Bfonenlandsche zaken, betreffende vrij
stelling en onthefling van militiedienst. 

17 Juni. 
- Besluit betreffende de termijnen voor het 

aanvragen van vrijstelling en de inlijving van 
ingeschrevenen voor de lichting der militie 
van 1916. S. 295. · 24 Juni. 

- Besluit betreffende de opening der twee<le 
zitting van den· militieraad voor de lichting 
der militie van 1916. S: 301. 30 ,J uni. 

- Missive van den Minister van Oorlog, betref-
fende de lic)i.ting 1916. 14 Juli. 

- Beschikking van den lVIinister van Oorlog, 
tot wijziging van de beschikking van den 
Minister van Marine, waarnemend J\i!inister 
van Oorlog, van 28 April 1909, betreffende 
<lienstreizen van dienstplichtigen der natio
nale militie .:_ die voor · den dienst ter zee 
bestemd, daaronder begrepen - en van 
·personeel der landweer, voorzooveel de zorg 
·daarvoor aan den burgemeester der gemeente 
is opgedragen. 18 Oct. 

- Besluit houdende beslissing dat de Militie
wet niet toelaat, wanneer geen onderlinge 
,overeenkomst ingevolge art. 30, lid 3 der 
wet is aangegaan, den uitslag der loting, 
bedoeld bij art. 30, lid 2 der wet, op verz~ek 
van belanghebbenden te wijzigen. 25 Nov. 

.::... Zie ook : M ilitaire Zaken. 
Ministerieele Departementen. Besluit houdende 

bepaling van den dag van in werking treden 
van de wet van 30. December 1914 (Staats
blad· n°. 630). S. ·7_ 7 Jan. 

• - Besluit tot wijziging van artikel I van het 
K. B. van 2 Mei 1913, .S. 173, houdende vast
stelling · van bepalingen ointrent de farich
'ting van het Departement van Financten. 

S. 68. 4 Fehr. 
:.:__, Besluit betreffende de indienststelling bij 

het Departement van Kolonien van een boek
. houder biJ de Indische Weduwen- en Weezen
fondsen. S: 137. 6 Maart. 

- Besluit houdende instelling van de betrek
king van handelscorrespondent bij het Tech
nisch Bureau van het Departemei:it van 
. Kolonien. S. 368. 2 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
28 April 1913, S. 144, houdende· vaststelling 
van bepalingen omtrent de inrichting van 
het Departement van -Justitie. S. 512. 

16 Dec. 
Motorrijtuigen enz. Besluit tot wijziging van 

bet Motor- en Rijwielreglement. S. 330. 
9 Juli. 

M:untwezen. Besluit houdende weder-open
stelling vari de gelegenheid tot inwisseling 
van de 5 centstukken, geslagen overeenkom
stig de wet van 31 December 1906 (Staats
blad n°. 376). S. 389. 9 Sept. 

-'- Zie ook : Gitra~ao. · 
,, · Suriname. 

Mijnen. Wet houden<le bepaling betreffende 
het gebruik van grand voor mijnontginn:ing. 

S. 141. 6· Maart. 
...:_ Beshiit tot aanwijzing van eene vierd·e niijn 

ter ontginning overeenkomstig de wetten 
van 24 Juni 1901, 'S. 170 e_n van 23 Septem
ber 1912 (Stbl. n°. 307). S. 146. 12 ]\faart. 

- Besluit tot yerbetering van eerie misstelling 
in het K. B. van 12 Maart 1915; S. 146, tot 
aanwijzing van eene vierde mijn ter ontgin
ning overeenkomstig de wetten van 24 J uni 
1901, S. 170 en van 23 September 1912 

:(Staatsblad ·n°. 307). S. 219; 15 Mei. -
<Naturalisatie. Wetten houdende naturali-

satie van: 
Briisewitz. C. F. 
Chaillet. A. 0. 
Cohn. L. 

s. 259. 
60. 

262. 

16 Juni. 
30 Jan. 
16 Juni. 

Dell. W. A. wed. H. A; .ter Steege .. 
S. 57. 30 Jan. 

Eckardt. B. F. 61. ·30 Jan. 
· Flockhart. l\'[. V. 261. 16 Jmti'. 
Goossen. G. F: 51. 30 Jan . 
Haars. J. ·A. L: 49. 30 Jan. 
Hartong. A. M. 260. 16 Juni. 
Hendrikx~·M. ·H. wed.- L. J. Nellissen. · 

S.· 48. 30· Jan. 
Lennaerts. F. W: H. 256. 16 Juni. 
Luitink. A. F.· W. 50. 30 Jan. 
Mols. A. 54. 30· Jan. 
Ouden, A. M. den. wed. H. Th. Pekel. 

Scharpff. K. A. 
·Scheeren. J. J. 
Schmalz. Ch. H. Th. 
Schiinau. P. Ch. L. 
Straub. C. 
Weller. J. C. 
Winkens. J. A. 
Winkens. P. 1\1. · 
Wissing. G. N. E. 

S. 63. 30 Jan: 
53. 30 Jan. 
55. 30 Jan. 

2·57_ 16 Juni. 
62. 30 Jan. 
58. 30 Jan. 

258. 16 Juni. 
59. 30 ,Tan; 
56 . 30 Ja.n: 
52. 30 Jan. 

47* 

' I 
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Nede.rla~derschap en Onderdaanschap. Missi.ve 
van den Minister van ~innenlandsche Zaken 
aan de Commissarissen. der Koningin, betref
fende het Model van bewijzen van Neder
landerschap. 3 Nov. 

Notariaat. Arrest van den H. R. De bij art. 32 
der Wet _Notarisambt voorgeschreven voor
·echt-erkenning is niet vereischt, indien het 
ten bewijze der volmacht overgelegde stuk 
is een authentiek afschrnt van een onder
handsche volmacht. (Van een buiten bet 
Rijk verleden volmacht was i. c. geeu sprake.) 
De beklaagde (notaris) is dus terecht te 
dezer zake ontslagen van rechtsvervolging. -
.Al_le tot de akte behoorende woorden, die 
daarin niet zijn doorgehaa]d, maken dee! 
der akte uit. Wei kan behalve door door
haling, ook, gelijk i. c. is geschied, door inlas
sching van bet woord ,,lees" warden aange
duid, dat in plaats van de gebezigde uitdruk
kingen andere moeten warden gelezen, maar 
dan maakt oak dit woord ,,lees" dee! der 
bijvoeging uit. - Waar volgens het ten 
]aste gelegde zes woorden ~ijn toegevoegd, 
terwijl slechts v:ijf woorden als toegevoegd 
zijn vermeld, heeft de Rechtbank te dier 
zake den beklaagde ten onrechte van alle 
rechtsvervolging ontslagen. ---'- Qualificatie 
van het feit. 9 April. 

Octrooien. Zie : J ndus!rieele en I ntellectueele 
eigendom. 

Onderdaanschap. Zie: Nederlanderschap en-. 
Onde1wijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing 

overeenkomstig artikel 157 der hoogeronder
wijswet, van het Christelijk gynmasium te 
's Gravenhage, der vereeniging voor christe-

• !ijk voorbereidend universitair onderwijs, 
gevestigd te Utrecht. S. 96. 13 Fehr. 

~ Besluit tot nadere aanvulling van het 
K. B.·van 22 Augustus 1906, S. 229, Jaatstelijk 
gewijzigd en.aangevuld bij K. B. van 28 De
cember 19ll, S. 372, waarbij warden aange
wezen de hiiitenlandsche instellingen en de 
buitenlandsche getuigschriften, bedoeld in 
art. ·134 der Hooger-onderwijswet. S. 223. 

21 Mei. 
- Besluit ter aanvulling van het K. R van 
· 7 Juni 1906, S. 125, waarbij buitenlandsche 

instellingen, bedoeld in art. 132. de; Hooger
onderwijswet, warden aangewezen, alsmede 
de diploma's en getuigschrnte~, bedoeld in 
dat wetsartikel, en de da~raan verbonden 
vrijstellingen warden omschreven. S. 433. 

20 Oct.· 
bnderwijs. ( Lager) Besluit tot nadere wijzi

ging van het K. B. van 30 Augu~tus 1910, 

S. 273, houdende aanvulling van het K. B. 
van 13 November 1905, S. 302, ter uitvoering 
van artikel 48 der wet tot regeling van .het 
lager onderwijs. S. -3. 2 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 30 Augustus 1910, S. 274, houdende aan'
vulling van het K. B. van 13 November 1905, 
S.- 303, ter uitvoering van artikel 59 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs. S. 4. 

· 2 Jan. 
-· Besluit tot regeling van de opleiding van 

Indische jongelieden aan • de Rijkskweek
scholen voor onderwijzers. S. 67 .. 3 Fehr. 

- :Missive van den :Minister van Binnen
landsche Zaketi aan de Gedep. Staten der 
provincien betreffende toepassing van de 
artt. 26 en 48 der L. 0.-wet. 3 Febr. 

- Besluit houdende beslissing, dat het Hoofd
bestuur van den Bond van N eded. Onder
wijzers of een zijner afdeelingen geen belang 
heeft, in den zin van art. 14, eerste lid der 
Wet tot regeling van het lager onderwijs, 
bij de -vemietiging van ee'u besluit van 
Gedep. Staten tot goedkeuring eener veror
dening,· regelende de jaarwedden van het 
onderwijzend personeel der openbare lagere 
school. 3 Fehr. 

- Besluit betreffende de vaststelling van 
jaarwedden voor onderwijzend persoueel aan 
openbare lagere scholen tijdens mobilisatie. 

-1 April. 
- Missive van den Minister van Binnen-

landsche Zaken aan de Gedep. Staten der 
provincien betreffende schoolbouw met bui- · 
tengewoon Rijkssubsidie. 4 Juni. 

- Besluit houdende beschikkin,g op het beroep, 
ingesteld door• B. en W. van Haarlem, ter 
uitvoering van het besluit van den ·Raad 
dier gemeente van 18 November, 1914, n° .. 3, 
tegen het besluit van Gedep. Staten van 
Noordholland van ll November 1914, n°. 50, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van den Raad der gemeente Haarlem, 
tot het verleenen van eervol ontslag, wegens 
het aangaan van een huwelijk, aan M. A. DIK, 
geb. VRIJER, uit hare betrekking van onder
wijzeres aan· eene openbare lagere school in 
die gemeente. S. 233. 5 Juni. 

·- Besluit waarbij met wijziging van het besluit. 
van Gedep. Staten van Noordbtabant, het 
bedrag der . Rijksbijdragen, overeenkomstig 
art. 59 der wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs, over het jaar 1913 toekomende 
aan het· bestuur der bijzondere lagere school 
te Schijndel, Heikant, B 175, van de Vereeni-

- ging van Vrouwen ter verpleging van zieken. 
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en het geven van Onderwijs, aldaar, wordt 
vastgesteld op· j 6930.335• S. 307. 5 Juli. 

- Missive van den Minister van Staat, Minister 
van· Binnenlandsche Zaken aan de Gedep. 

1 
Staten der provincien betreffende invorde-
ring van schoolgeld. 7 Juli. 

- Besluit tot regeling van de opleiding van 
Indische jongelieden tot onderwijzer aan ge
meentelijke .en bijzondere kweekscholen _in 
Nederland. S. 335. 19 Juli. 

- B.esluit betreffende de wijze van aansluiting 
bij . een commissie van beroep, bedoeld in 
art. 59, eerste lid sub 7 der Wet op het lager 
onderwijs. 9 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente Harderwijk, 

. waarbij ten aanzien van de openbare lagere 
school C dier gemeente is bepaald, dat van 
gemeentewege worden bekostigd de boeken, 
welke bij het onderwijs gebruikt worden, 
en niet die welke voor huiswerk worden ge
bezigd. S. 391. 10 Sept. 

- Besluit tot wijziging_ van artikel 9 van het 
K. B. van 25 Juni 1912, S. 192, waarbij alge
meene regelen omtrent den bouw en de inrich
ting van schoo1lokalen voor openbaar lager 
onderwijs zijn vastgesteld, en van art. 7 
van het K. B. van 25 Juni 1912, S. 193, tot 
vaststelling van de regelen omtrent den bouw 
en de inrichting van schoollokalen, bedoeld 
in het vijfde lid onder A van art. 59 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs. S. 408. 

25 Sept. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den Raad der gemeente Zaandam tot 
benoeming va:n eene_ onderwijzeres aan eene 
openbarelagere school aldaar. S. 409. 25 Sept. 

,- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
14 Maart 1911, S. 90, aangevuld bij- K. B. 
van 18 October 1912, S. 320, tot vaststelling 
van voorschriften voor het verleenen. va:n 

.. eene Rijksbijdrage aan gemeentelijke en 
bijzondere kweekscholen, bedoeld in art. 12, 
derde lid, sub 1°. der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, waarvan de gewijzigde 

· •.•tekst is bekend gemaakt bij K. B. van 
26. Juni 1905 (Stbl. n°. 219). S. 412. 30 Sept. 

--. Besluit to_t het verleenen van vervroegd 
'voorschot op de Rijksbijdragen over 1915 
aan· hesturen van bijzondere lagere scholen 
bedoeld in artikel 59 der wet tot regeling 
van het- lager onderwijs. S.' 421. 5 Oct. 

- lYiissive ·van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Gedep. Staten, betref
fende bestekken en teekeningen betreffende 
schoolbouw. 23 Nov. 

- Wet tot wijziging der wet van den 14den 
J~li 1910, S. 202, tot wijziging der wet tot 
regeling van het lager onderwijs. S. 559. 

31 Dec. 
Onderwijs. (Middelbaar) Beschikking van 

den llliinister va,n Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken, houdende . vaststelling 
van regelen van de subsidieering van cur
sussen ter opleiding voor akten van bekwaam
heid tot het geven van-middelbaar onderwijs. 

14 Mei. 
- Besluit tot wijziging van de Reglementen 

voor de Middelbare Landbouwschool en de 
Middelbare Koloniale Landbouwschool, vast
gesteld bij K. B. van 3 Augustus 1912 (Stbl. 
n°. 274). S. 235. 8 Juni . 

- Besluit tot intrekking van het K. B. van 
19 September 1904, S. 224, en tot vast
stelling van een nieuw Reglement voor de 
Rijkszuivelschool te Bolsward. S. 377. 

26 Aug. 
Onderwijs. ( Milita.ir) Zie : 1vl ilitaire Zaken. 
Ongevallenverzekering. Wet houdende goed

keuring van het op 30 Mei 1914 te 's Graven
hage gesloten verdrag tusschen N ederland 
en Duitschland tot aanvulling van het op 
27 Augustus 1907 gesloten verdrag betref
fende ongevallenverzekering (Stbl. 1907, 
n°. 332). S. 138. 6 Maart. 

- Beschikking van den Minister van Finan. 
cien ter uitvoering van art. 46 der Onge
vallenwet 1901. 26 April. 

- Wet tot vaststelling van bepalingen betref
fende het waarborgen van uitkeeringen aan 
schepeli:ngen en hunne nagelaten betrek
kingen in verband met ongevallen aan 
schepelingen overkomen ten gevolge van _of 
in verband met eene gebeurtenis, welke een 
onmiddellijk gevolg is van den huidigen 
oorlog. (Oorlogszeeongevallenwet 1915). 

S. 214. 8 Mei. 
- Besluit bevelende de plaatsing in het 

Staatsblad van het op 30 Mei 1914 te 's Gra
venhage tusschen Nederland en Duitschland 
gesloten verdrag' tot aanvulling van het op 
27 Augustus 1907 geteekend tractaat betref
fende ongevallenverzekeri~g (Stbl. 1907, 
n°. 332). S. 220. 18 Mei. 

:-- Besluit tot vaststelling van eenen alge·
meenen maatregel van bestuur tot uitvoering 
van de_ Oorlogszeeongevallenwet 1915. S. 300. 

30 Juni. 
- Beschikking van den lYiinister van Land

bouw, _ Nijverheid en Handel tot vaststelling 
van een tarief van de premien, voor verze
kering bij den Staat der Nederlanden van de 
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uitkeeringen, bedoeld in artikel 2 van de 
Oorlogszeeongevallenwet 1915. 8 Juli. 

- Als voren tot uitvoering ·van art. 5 · van de 
Oorlogszee-ongevallenwet 1915. 9 Juli. 

- Als voren tot uitvoering van art. 8 van de 
Oorlogszeeongevallenwet 1915 en art. 2 van 
het K. B. va.n 30 Juni 1915 (Stbl. n°. 300). 

() Juli. 
- Als voren tot uitvoering van art. 6, tweede 

lid, van de Oorlogszeeongevallenwet 1915. 
9 Juli. 

- Besluit houdende Yaststelling van het tijd
stip, waarop de Oorlogszeeongevallenwet 
1915 in werking zal treden. S. 331. 10 Juli. 

- Beschikking van den Minister van Land
bouw, Nijverlieid en Handel tot uitvoering 
van art. 2, z~sde en zevende lid, slot, van de 
Oorlogszeeongevallenwet 1915. 10 Juli. 

- Als voren, afd. Nijverheid, n°.' 4650, tot 
uitvoering van art. 6, eerste lid, van de 
Oorlogszeeongevallenwet 1915. 10 .Tuli. -

- Als voren, betreffende uitvoerii:ig van z(jne 
beschikking van 10 Juli 1915 tot uitvoering 
van art. 6, eerste lid, van de Oorlogszee-
ongevallenwet 1915. 10 Juli. 

Gewijzigd. 3 Sept. 
- Als voren tot uitvoering van art. 6, tweede 

lid, van de Oorlogszeeongevallenwet 1915 .. 
14 Juli. 

- Als voreri tot uitvoering van art-. 2, zevende 
lid van de Oorlogszeeongevallenwet 1915. 

14 Juli. 
- Besh1it tot ·nadere wijziging · van het K. B. 

van 8 December 1902, S. 214, laatstelijk ge
wijzigd bij K. B. van 6 Augustus i913, 

. S. 346, ·tot vaststelling van een algemeenen 
· maatregel- van bestuur, als bedoeld in artikel 

72 dei· Ongevallenwet 1901. S. 423. 7 Oct. 
- Zie ook : Tractaten. 
Onteigeriing. Arrest van den H. R. De Recht. 

bank heeft bij de bepaling van de werkelijke 
waa;de der onteigende gronden ten tijde der 
eigendomsontneming · terecht rekening ge
houden inet den bestaanden oorlogstoestand, 
nu zij meende · dat die toestand, zij het ook 
tijdelijk, de normale verkoopwaarde der 
gronden· drukte. - De waardeering van dien 
invla"ed is geheel overgelaten aan den rechter 
die over de feiten o~rdeelt. . .. 15 Jan. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
· der onteigening van eigendommen, noodig· 
voor en teri behoeve van het aanleggen van 
een ple_in v66r het te stichten stati~nsgebouw 
te Bussum. · S. 40. 30 Jan. 

·_ Als voren ten behoeve vari uitbreiding van het 
stationrnmplacement Neede. S. 45. 30 Jan. 

- Als voren ten behoeve van uitbreidin·g van 
het stationsemplacement Bergen·· op Zoom. 

S. 101. 17 :E'ebr. 
- Als voren van eigendommen, noodig voor 

en . ten behoeve van het aanleggen van ee~ 
verkeersweg tusschen de ,Jonker Fransstraa t 
en de doolvest, het vergrooten van het tetrein 
voor een post- en telegraafkantoor aan de 
Coolvest, het stichten van een beursgebouw 
aan de Coolvest en het verbreeden van aan
grenzende straten te Rotterdam. S: 139. 

6 Maart. 
- Wet· tot tijdeljjke afwijking van de wet 

van 28 Augustus 1851, S. 125; laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 3 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 351). S. 171. 27 lVIaart. 

- Vi'et tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen in de 
gemeente Lonneker, noodig voor het vestigen 
van eene inrichting tot reinigen van de 
Twekkelerbeek door de gemeente Erischede. 

S. 188. 16 April. 
- Als voren noodig voor het verbreeden van 

de kade langs de Keizersgracht te Leeuwar
den. S. 189. 16 April. 

- Als voren ten behoeve · van een zijtak 
Nieuwveen-Ter Aar (Papen.veer) van · de 
spoorweglijnen in de Haarlemmermeer · en 
omgeving. S. 193. 16 April. 

- Als voren ten behoeve van· uitbreiding van 
het stationsemplacement Rijssen: S." 194. 

16 April. 
- Als voren van eigendommen in de gemeente 

Oude Tonge, noodig voor den aanleg van 
een afsluitdam met keersluis in het haven
kanaal aldaar. S. ·271. 16 Juni. 

- Als voren ten behoeve van spoorweglijnen 
van Ter Apel over Winschoten naar Delfzijl 
en van Blijham naar Bellingwolde. S. 273. 

16 Juni. 
- Als voren van eigendommen, noodig in 

verband met het bouwen van een post- en 
telegraafkantoor en voor· --verbreeding van 
cle" D·rakenburgsteeg· te Utrecht. S. 317. 
. ·:9: Juli. 

- Wet tot cinteigenirig van eigendonimen· in 
de gemeente Haren, provincie Groiiingen, 
noodig tot het verkrijgen van een oefm1ings- , 
terrein voor het gariiizoen Groningei1:·· S. 347. 

· · · · · 31 ·Juli. 

- Wet tot verklaring van liet algemeeii''nut 
der onteigening ·van eigendommen in de 
gemeente Katwijk, noodig -voor den aanleg 
van eene berghaven voor de visschersvloot 
te Katwijk aan Zee. S. 358. 31 Juii. 

.:... Besluit tot verlenging van ·den termijn, 
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genoemd in artikel 2, eersten volzin, der wet 
_van 7 Juni 1913 (Staatsblad n°. 257). S. 400. 

. . 20 Sept. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van den ·aanleg 
van de vierde Staatsmijn. S. 449. 29 Oct. 

- Al; vor"en ten behoeve van uitbreiding van 
het stationsemplacement Sittard en van het 
samenvoegen van de spoorwegqvergangen 
van den Hooleweg met dien van den Berger'. 
weg en. van ,den Limbrichterweg met dien 
v;i,n· den Vauerweg aldaar. S. 450. 29 Oct. 

- Als voren van eigendommen noodig voor 
het aanleggen van een voetbalveld en van 
eene zweminrichting te Veendam. S. 492. 

10 Dec. 
- Als voren ten behoeve van uitbreiding van 

de halte Noord-Kraaijert. S. 496. 10 Dec. 
- Arrest van den H. R. Art. 39 Onteigenings

wet, dat de strekking heeft om kunstmatige 
verhooging der toe te kennen schadevergoe
ding te voorkomen, heeft alleen betrekking 
op aan het te onteigenen goed zelf aan te 
brengen veranderingen en dus niet op een 
geval, waarin alleen wijziging wordt gebracht 
in de manier, waarop dP. eigenaar zich het 
genot verzekert van de voordeelen, die de 

· grond voor hem afwerpt. (I. c. is, na de 
ter-visie-legging, de eigenaar het goed, dat 
eerst was verhuurd, zelf gaan exploiteeren, 
geheel op dezelfde wijze -als de huurder 
het had gedaan.) 24 Dec. 

Pakketpost. Zie: Posterij. 
Paspoorten. :Missive van den Minister van 

Buitenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin betreffende buitenland-
sche paspoorten. 10 Fehr. 

13 llfaart. 
25 Aug. 
6 Sept. 
2 Nov. 

29 Dec. 
Besluit houdende nadere wijziging van de 

bepalingen betreffende .de zeebrieven en 
jaarpassen in Nederlandsch-Indie, laatstelijk 

-- gewijzigd bij K. B. van 25 April 1913, 11°. 77 
, (Nede;l. Stbl. n°. 140, Indisch Stbl. n°. 439). 

· S. 154. 15 Maart. 
~-'.~Ii~sive van den lilinister van Binnenland

sche Zak~n aan de Commissarissen der Ko -
ni.ngin betreffende het afgeven van buiten
lands~he paspoorten aan dienstplichtige~, 
die met voorloopig klein verlof gezonden zijn. 

6 Dec. 
Pensioenen. K!lnhisgeving van den Minister 

van Financien betreffende verandering in 

de toepassing van· art. 2 der Burgerlijke 
Pensioenwet. 9 Jan. 

- Besluit houdende bekendmaking van den 
tekst · van de wet van 9 Juni 1902, S. 86, 
tot regeling van de bevordering, het ontslag 
en het op p ensioen stellen der militaire 
officieren bij de Zeemacht, zooals die bij 
latere wetten is gewijzigd en aangevuld. 

S. 15. 16 Jan. 
- Besluit tot beschikking op de aanvrage om 

pensioen van den oud-brugwachter in dienst 
der gemeente Leiden, J. de Groot. S. 17. 

19 Jan. 
- Besluit houdende beslissing dat: Afwij-

1 zing van een verzoek om pensioen om !Jen 
der redenen-, genoemd in art. 7, eerste lfd 
der Pensioenwet voor de gemeente-ambte
naren 1913; - Een verzoek om toekenning 
van eene toela'ge, volgens het tweede lid 
van gemeld art. 7, gaat buiten het ingesteld 
beroep om. 22 Jan. 

- Wet houdende openstelling voor gemeente
ambtenaren van de gelegenheid om zich 
alsnog aan de werking van den Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913 e:i van de 
Weduwenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 te onttrekken ; geldigverklaring van 
voor 1 Januari 1914 bij gemeentebesturen 
ingekomen verklaringen van onttrekking ; 
en verlenging van de termijnen voor het 
over!eggen van de gegevens voor het voor 
pensioen inkoopen van voor 1 October 1913 
in gemee'::l.telijke betrekkingen bewezen dien
sten. S. 66. 30 Jan. 

- Itlissive van den llfinister van Financien 
aan de Commissarissen der Koningin betref
fende uitvoering van de pensioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913 en de weduwen
wet voor de gemeente-ambtenaren 1913_ 

16 _Fehr_ 
- Besluit hou_dende beslissing, dat ee:i op

zich zelf _staand feit - in casu een geval 
van niishandeling door een gemeenteveld-
wachter - niet oplevert een ,,verregaand. 
plichtsverzuim", dat den betrokkene krach-
tens art. 7 der Pensioenwet gemeente
am btenaren aanspraak op pensioen doe£· 
verliezen. 2 Maart. 

- Missive van den 11:linister van Financien 
aan de gemeentebesturen ter uitvoering 
van art. 32 van het besluit van _l December 
1913 (Staatsblad 11°. 420). 9 Maart. 

- Besluit tot beschikking op de aanvrage 
0111 pensioen van den oud-directeiir van het 
Armenhuis te Amsterdam, H. Flaes. S. 162. 

23 llfaart. 
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- Besluit betreffende toepassing van art; 8, 
eerste-lid der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 op een ambtenaar, die 
op wachtgeld is gesteld. 6 April. 

· - Wet tot nadere wijziging en aanvulling van 
de Pensioenwet voor de landmacht 1902 
(Wet van 9 Juni 1902, Staatsblad n°. 90). 

S. 191. 16 April. 
- Wet tot nadere wijziging en aanvulling van 

de ,,Pensioenwet voor de zeemacht 1902" 
(wet van 9 Juni 1902, Stbl. n°. 87.) S. 192. 

. 16 April. 
- Besluit betreffende de beteekenis van 

wedde in den zin van art. 2, litt. H der 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 
1913. 28 April. 

28 April. 
30 April. 

- Besluit houdende bekendmaking van den 
tekst der - pensioenwetten voor de zee- ·en 
landmacht 1902. S. 217. 10 Mei. 

- ·Missive van den Minister van Financien 
aan de burgemeesters der gemeenten, betref
fende pensioensgerechtigdheid van personen, 
die een gemeentelijke functie eershalve 
vervullen. 10 Mei. 

-- Besluit houdende beslissing, dat de tijd 
gedurende welken een militair deserteur 
geweest is en de diensttijd, aan de desertie 
voorafgaande, hoewol niet medetellende 
als diensttijd voor militair pensioen, wel 

· medetellen als dienttijd voor pensioen als 
gemeente-ambtenaar. 3 Juni. 

- Wet tot het verleenen van uitstel van beta
ling van de bijdragen voor inkoop van pen
sioen van v66r 1 Juli 1912 in zijdelingschen 
Staatsdienst doorgebrachten diensttijd. S. 278. 

19 Juni. 
- Missive van den J\Iinister van Financien 

aan de Burgemeesters betreffende genees
kundig onderzoek in verband met aanvragen 
om pensioen. 26 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
bedoeld in artik~l 1 der wet van 30 Januari 
1915 (Stbl: n°. 66). S. 299. 29· Juni. 

...:.... Besluit houdende beslissing da t aanstel
lingen met periodieke aftreding en herbe
noeming in den zin der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913, als vaste aan
·stellingen zijn aan te merken, ook dan 
wanneer de · periodiekii aftreding niet bij 
wet of verordening is geregeld, maar de ge
meen teraad, die daartoe bevoegd is, een 
door hem zelven daarvoor aangenomen 
regel volgt. · 1 !uli. 

- l\'Iissive van den Minister van Financien 

aan de burgemeesters betreffende 'genees
· kundige · verklaringen in verband met· ·pen
sioenaanvragen. 1 Juli. 

- ·wet houdende aanvulling van den ,,Staat 
van het bedrag der pensioenen", ·behoo
rende bij de ,,Loodspensio"enwet 1905". 

· S. 350. 31 Juli. 
- Besluit houdende beslissing dat eene 

opdracht van het gemeentebestuur aan het 
hoofd eener school, tot het schoonhouden 
der · schoollokalen en het aanleggen van 
kachels, niet oplevert de aanstelling tot eene 
gemeentelijke betrekking in den zin van 

, art. 2 der pensioenwet gemeente-ambtenaren. 
30 Aug. 

- l\'Iissive van den l\'Iinister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien be

. treffende pensioenbijdragen van genieente'. 
ambtenaren. · -4 Sept. 

- Missive van den Minister van I<inancien 
aan de gemeentebesturen, betreffende toe-

- passing van de Pensioenwet voor de ge-
meente-ambtenaren. 9 Sept. 

- l\'Iissive van den Minister van Staa t, :Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedep. 
Staten der provincien betreffende uitvoering 
van de Burgerlijke Pensioenwet en van het 
K. B. van 17 l\'laart 1914 (Staatsblad n°. 150). 

. 14 Oct. 
- Missive van den Minister van Financien 

aan de Gedep. Staten betreffende onkosten 
van het ambt bij de berekening van den 
pensioensgrondslag. 3 Nov. 

- Besluit houdende beslissing da t onder de 
in art. 2 H der Pensioenwet voor de gemeei1te
ambtenaren 1913 uitg~zonderde inkomsten, 
als strekkende tot vergoeding van aan de 
-waarneming van het ambt verbonden 
onkosten, niet mogen warden gebracht zoo
danige onkosten, waarvan niet door het 
bevoegd gezag bij de vaststelling der wedde 
die strekki.ng uitdrukkelijk is bepaald. 6 Nov. 

- Beslui_t tot wijziging van het besluit van 
22 November 1911, n°. 52, waarbij het pen
sioenreglement, vastgesteld bij het .- besluit 
van 17 Februari 1905, n°. 8, S. 74, met eenige 
verandering toepasselijk is verklaard_ op 
de militairen van de landmacht in - :west
Indie. · S. _4q2. · 8 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van eeri.' algemeenen 
maa-tregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
48 der Pensioenwet voor de bijzondere 
leeraren 1913. S. 485. l Dec. 

- Besluit houdende beslis"sing dat de betrek
. kingen van lid en secretaris eener school-
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commissie in het algemeen eershalve vervuld 
worden,-zoodat de daaraan verbonden inkom
sten_ niet· als wedde in den zin der Pensioen
wet vo9r de gemeente-ambtenaren 191,3, 
kunµen worden aangemerkt. 11 Dec. 

- Zie ook: Attestatien de Vita. 
Oura9ao.-
lndie. (Nederl.) 
Kortingen. 
Suriname. 

Personeele belasting. Wet houdende eene bij
.zondere regeling nopens ontheffing en vrij
stelling _van personeele -belasting in. verba.µd 
met de in 1914 plaats gehad hebbende mobi
lisatie van land- en zeemacht. S. 264. 16 Juni. 

- Wet tot herziening der tabel van verdeeli.ng 
der gemeenten in klassen, behoorende bij 'de 
wet op.de personeele belasting. S. 280. 19 Juni. 

Po sterij. Besluit betreffende vrijstelling .Jan 
briefport in zake de Wet op de Inkomsten
belasting 1914 en de Wet houdende installing 
van , ~(),clen van beroep voor de directe be

. lastingen, enz. 1 Maart. 
- Besluit_ boudende wijziging der bepa-

lingen omtrent uitvoer van goederen per 
. pakketpost. S. 383. 2 Sept. 

- Besluit houdende tijdelijke gedeeltelijke 
· . buiten werkingstelling van artikel 5; § 2, 

en artikel 14 van het K. B. van 30 September 
.1907, S .. 260, gewijzigd bij dat van 5 Fe

. bruari 1909, S. 24, tot uitvoering van het 
Algemeen Postverdrag en d,e Overeenkomst 
van Rome, betreffen.de de uitwisseling van· 
brieven ·en doosjes met aangegeven waatde. 

S. 470. 15 Nov. 
Provinciaal bestuur. Besluit tot schorsing 

van het besluit van Gedep. Staten van 
Noordbrabant d.d. 14 Januari 1915 G, 
n°. 168, lste afdeeling, strekkende tot weg-· 
neming vav electrische geleidingen over 
openbare wegen der gemeente Breda. 

S. 24. 22 Jan. 
Verlengd. 288. 24 Juni. 

482. 26 Nov . 
. Vernietigd. 507. 15 Dec. 

~- .Besluit tot schorsing van ·het besluit van 
-_, Gedep_. Staten van Noordbrabant, inzake 

het ,doen wegnemen van electrische gelei
·:- dj,.µgeµ over openbare straten der gemeente 

':s Hertogenbosch. S. 75. 9 Febr. 
:·· Vl)r:le,µgd. 288. 24 Juni. 

· 482. 26 Nov. 
Vernietigd. 507. 15 Dec. 

-,- Wet tot-wijziging van de Provinciale wet en 
van de Kieswet, in verband met de wet op de 
Inkomstenbelasting 1914. S. 170. ·27 Maart.-

- Besluit houdende beschikking op bet beroep, 
ingesteld door PH. VAN DEN Ki:.oosTER te 
W emeldinge tegen het besluit van Gedep. 
Staten van Zeeland, waarbij aan den adres
sant ve:rgunning is geweigerd tot het bouwen 
van een woning op de~ Nieuwedijk, beoosten 
het Kanaal door Zuid-Beveland. S. 210. 

29 April. 
- Besluit houdende aanvulling van_ het 

K. B. van 31 Juli 1905, S. 248, tot vaststelling 
van een algemeenen ·maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij art. 108 der Provinciale Wet . 

S: 226. 26 Mei. 
Raden van beroep. Besluit houdende instel

ling van raden van beroep voor de directe 
belastingen en vaststelling van bepalingen 
nopens die colleges. S. 105. 24 Febr. 

- Missive van den Minister van Financien aan 
de Gedep._ Staten botreffende de raden van 
beroep voor de directe belastingen. 1 April. 

- Zie: Posterij. · 
Rechten van in-, •uit- en doorvoer. Besluit 

lioudende vrijstelling van i.nvoerrecht voor 
-ricinusolie, benoodigd als hulpmiddel bij de 
werkzaamheden in fabrioken of trafieken. 

S. 10. 12 Jan. 
Besluit houdende aanwijzing van eene heer

baan en uitbreiding en herzienii:J.g van de 
attribi:tten van het kantoor Ittervoort. S. 28. 

27 Jan . 
- Besluit houdende bepalingen omtrent vrij

dom van invoerrecht voor waterhoudend 
calciumacetaat, dat gebezigd wordt voor de 
vervaardiging van aceton. S. 116. 24 Febr. 

- Besluit betreffende vrijdom van invoerrecht 
voor houtgeest, voor uit houtgeest bereide 
of daarmede vermengde vloeistoffen en voor 
vaste stoffen die houtgeest bevatten. S. 276. 

18 Juni. 
- Wet houdende wijziging van het invoerrecht 

op sinaasappelen, mandarijnen, citroen.en 
en bananen en op oudheden. S. · 279. 

19 Juni. 
- Besluit tot uitvoering der wet van 19 Juni 

1915, S. 279, betreffende vrijdom van invoer
recht voor oudheden. s: 333. 14 Juli. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent de 
· aangifte van ten uitvoer bestemde goederen. 

S. 370. ·. 7 Aug. 
- Besluit houdende wijziging en intrekking 

van K. B. betreffende vrijstelling van het 
invoerrecht voor stoffen benoodigd als hulp
middel bij de werkzaamheden in fabrieken of 
trafieken. · S. 475. 18 Nov. 

Rechtsvordering. (Burgerlijke) Wet tot wijzi
. ging van artikel 276 van het Burgerlijk Wet-

! 
i 
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boek en van daarmede verband houdende 
artikeleo van dat Wetboek en van het .Wet
b_o~k v~n Burgerlijke Rechtsvordering. · 

S. 172. 27 Maart. 
J:!,echtswezen. Arrest van dea H. R. Wordi11gs

geschiedenis en strekking van art. 2. R. 0. 
als _uitvloeisel van. art. 163 Grondwet 1815. 
Privaat- en publiekrechtelijke geschillen. 
Beperking van de macht der Administratie. 
Aard,. nie~ van het geschil, maar van he\ 
te beschermen recht. - Wanneer een geschil 
(une contestation) aanwezig is in den zin 
van art. 2 R. 0. Verweerder beweert recht 
te hebben op -het rustig en ongestoord bezit 
van d_e door hem bezeten vaarsloot, terwijl 
de gemeente Noordwijkerhout de uitoefening 
daarvan . belemmert o_f onmogelijk maakt. 
De . rechterlijke ~acht is hier uitsluitend 
bevoegd, , ook al mochten de _handelingen 
de~ Gemeente zijn onderoomen ter uitvoering 
van art. 179h Gemeentewet. 31 Dec. 

- Zie ook : Tractaten. 
Reclasseering. Zie : Strafrecht en Strafvordering. 
Registers van eigendomme_n. Besluit tot over-

brenging van de registers va11 eigendoms
overgangen, welke in de jaren 1812-1832 
.door de maires en gemeenteb~sturen zijn 
aangelegd en bijge,!:iouden met de daarbij 
behoorende bescheiden naar de bewaringen 
vttn de hypotheken en het kadaster. S. 334. 

· • 17 Juli. 

Reis- en verblijfkosten. ~esluit tot regeling 
. van de _vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

S, 451. 2.9 Oct. 
l?eispa,ssen. Zie : Paspoorten. 
l?ekeningen. Zie : Begrootingen en Rekeningen. 
Rekenka,mei: . . Wet tot vedenging van de ter-

mijn_en_ voor de afsluiting _der Staatsbegroo
. ting._ over 1914 en de inzending der reke
. ·ningen. . . ·. · S. 534. 31 Dec .. 
l?ivieren. :/:iesluit tot vaststelling van een 

r!lglement van politie op het ankeren op 
de rivieren bij Dordrecht. S. 406. 24 Sept. 

J:!,oode Kruis . . -Besluit houdende nadere vast-. 
. stelling van ,de beschrijvingen van de unifor
. . men van de Johanniter- en Malthezer-orden 

alsmede vaststelling van de beschrijving van 
de uniform van de Vereeniging het Neder

. landsche Roode Kruis. S. 306. 5 Juli. 
Rijksgestichten en Rijkswerkinrichtingen. Be

sluit h<;mdende aanwijzing van· voorloopige 
besteml!ling van het Rijksopvoedingsgesticht 

, voor jongens te Alkmaar. · S. 250. 12 J uni. 
Rijnvaart.. Zie : Scheepvaart. 
Rijwielen. Zie: 111otorrijtuigen, enz .. 
f!cheepvaart. Arrest van den H. R. .Art. 2bis 

der Schepenwet is niet in strijd met . het 
voorschrift van art, 1 der Rijnvaartacte. -
Qualifiea tie van de _bew()zen ,•e~klaarde 
feiten, opleverende de overtreding van- art. 
2bis .der Schepemyet. · · 8 -Febr. 

- Besluit tot wijziging. van artikei 4, sub 1, 
en artikel 10, sub 2 en 3, . van het K. B. 
van -27 December 1907, S. 355, ·houdende 
vaststelling van een. algemeenen maatregel 
_van bestuur, ;:ils bedoeld bij. artikel 9 der 
Schipperswet (Stbl. 1907, n°. 244). S. -221. 

- Zie ook : Baken,. 
Kanalen. 
Rivieren. 

19 l\fei. 

Schuld. ( Nationale) Besluit .houdende . mach
tiging to_t uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistprom.essen volgens de wet van 
4 'April 1870, S. 62, laatstelijk gewijzigd bij 
die van 15 Juli 1912, S. 240, en de wet van 
5 Decem_ber 1881 (Stbl. n°. 185). S. 5. 

2 Jan .. 
ll. 12 Jan. 
39. 30 Jan. 

211. . 6 llfei. 
237. 10 Juni. 
336. 19 ,Juli. 
. 378. 27 Aug • 
399. 18 Sept. 
420. 4 Oct. 
483. 27 Nov. 
508. 15 Dec. 

- Beslmt tot bepaling van het tijdstip en de 
wijze waarop de zilverbol).S van vijf gulden 
worden ingetrokken. S. 158. 20 llfaart. 

- Wet tot heffing van opcenten op .de Inko.m
stenbelasting ten behoove van het ,;Leening
fonds 1914". .S. 168. 27 _Maart • 

-,- Besluit tot vaststelling van een nieuwen 
uiterlijken vorm voor J°;;-zilverbons van twee 
en een halven gulden, tot bepaling van de 
hoeveelheid der nit te geven zilverbons. van 
dien vorm en tot bepaling van het tijdstip 
en de wijze, waarop de zilverbons van f 1 
en. van /. .2,50 van den ouden vorm worden 
ingetrokken. S. 174. 31 Maart • 

- Besluit houdende nad()re .voorzieniiig-,om
.trent de. inwisseling van. de zilverbons van 
f 1, van f 2.50 (ouden vorm) en van / 5. 

. S. 204. 21..April. 
-:- Besluit betreffende de uitloting en __ aflossing 

van de 5 pCts. schuldbekentenissen, ,uitge
geven krachtens de Leeningwet 1914 (Stbl. 
n°. 612). S. 212. 6 Mei. 

. · 381. 30 Aug. 
.,-- Zie ook : Surina-me. 

I 
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Spoorwegeri. · Besluit tot gelijkstelling van het 

door de . gemeente Nijmegen geexploiteerd 
-- wordende spoorwegnet met de spoorwegen, 
. waarop · geen antler vervoer dan personen
. vervoer binnen eene gemeente plaats heeft: 

· S. 12. · 13 Jan. 
- -Beslnit- tot 'wijzigmg van het Algemeen 

Reglement Dienst. · S. 225. 25 :Mei. 
- Besluit-·tot vaststelling van een algemeen 

reglemerit voor den dienst op de spoorwegen, 
bedoeld. in artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. ll8). S. 230. 3 Juni. 

- Wet tot toekenning van een renteloos voor
schot nit 's Rijks schath"ist ten behoeve van 
den aanleg van een spoorweg van Oost
v'oorne naar Rockanje. S. 272. 16- Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van liet Alge
meen Reglement Vervoer 1901. S. 275. 

18 Juni. 
Gewijzigd. S. 286. 19 Juni. 

310. 8 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeen 

reglement voor het vervoer op de spoorwegen; 
-bedoeld in artikel 1 der wet van 9 Juli ;1900 
(Staatsblad n°. 118). S. 309. 8 Juli. 

- Wet tot wijziging van de· wet van 9 April· 
1875, S. 67, tot regeling van den dienst en 
het gebruik der Spoor:wegen. S. 321. 9 Juli. 

- Besluit • tot gelijkstelling van het door de 
gemeente Amsterq.am ge/jxploiteerde spoor
wegnet, waarop 111 hoofdzaak geen antler 
vervoer dan personenvervoer binnen· eene 

· .. gemeente plaats heeft, met de spoorwegen 
waarop geen antler vervoer dan personen
-vervoer binnen eene gemeente plaats heeft. 

S. 417. 2 Oct. 
Sterke drank. ·Arrest van den H. R. Catz

Elixer is ,,sterke drank". - De Kantonrechter 
heeft terecht de inbes\~ggenomen Catz
Elixer als sterken drank beschouwd. - Al 
ware juist, zooals requiraµt beweert, dat 
Catz-Elixer niet qnmiddellijk v~r de com- · 
sumptie bestemd is, doch· dat enkel als toe
voegsel bij- andere • genotsdranken wordt 
gebezigd of als medfoijn; dan ontneemt dit 
aan · de vfoeistof niet het karakter van 
sterkeri- drank. 18 Jan . 

.....:; Besltiit- houdende beslissing,. dat van eene 
-'- beslissing van Gedep. Staten,: geriomen in 
·· . .-hooger beroep krachtens art. 30,. tweede lid 

.. -, :der -Dtankwet, geen beroep op de Kroon 
. ·openstaat. 19 Jan. 
- :Missive vari den :Minister van Staat, :Minister 

van Binnenlandsche Zaken, aan de Gedep. 
Staten der provincien betreffende toepassing 
van art. 65, 4e lid, Drankwet. 8 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van het besliiit van 
B. en w. van Pernis, waarbij aan F. VAN 
LuYK, te Rotterdam, vergunning is verleend 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein. S. 396. i6 Sept . 

- Als voren · van: · Naarden, waarbij aan G. 
VuYsT; aldaar; vergunning · is ·verleend · voor 
den verkoop van sterken drank in hef.klein. 

S. 440. 27 Oct. 
...:.... Arrest van den H. R. Onder het verbod van 

toelating van art. 43-,der Drankwet van d'e 
daarbij aange_duide personen is te verstaan, 
dat deze niet mogen zijn in de betrekkelijke 
localiteit. Toela ten kan niet alleen gescbieden 
op het oogenblik van het binnenkomen, 
dbch toelaten geschiedt ook en het verbod 

·wordt overtreden op elk oogenblik, dat de 
binnengetreden persoon in zoodanige loca
-liteit ·. vertoeft met uitdruklrnlijke of stil- · 
zwijgende toestemming van den vergunning
houder. De Rechtbank heeft in cassatie 
onaantastbaar uitgemaakt, dat· in be
klaagde's optreden was gelegen een stilzwij
gende toestemming. . . 1 Nov. 

- Arrest van· den H. R. Krachtens art. 50 
3e lid der Drankwet is de strafbepaling van 
art. 50 1 e-Iid sub 6°. alleen toepasselijk, indien 
de 6vei:treding gepleegd wordt door het hoofd 
van hot bedrijf of de11gene, qie heni als 
zoodanig · vervangt. - ·Nu zoowel ten laste 
gelegd en bewezen verklaard is, dat be-

. klaagde ·was hoofd va.n het bedrijf, behoort 
de qrialificatie die omstandigheid te ver
melden, hetgeen in het bestreden · vonnis niet 
is geschied. - Vonnis te dien aai:J.zien ver
nietigd. · · 6 Dec. 

Stoomvaartdiensten. Wet houdende machti
ging· tot het aangaan van eene overeerikomst 
met· de naamlooze vennootsc!ia p Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij, gevestigd te Am
sterdam, ·betreffende het onderhouden van 
stoomvaartverbindingen in Nederlandsch
Indie, gedurende de jaren 1916 tot en met 
1925. S. 541. 31 Dec .. 

Stoomwezen. Besluit houdende bepaling van 
het tijdstip, waarop de wet van 22 Juni 1914, 
S. 263, tot wijziging van de Stocimwet (wet 
van 15 April 1896, S. 69, in 'werking zal 
treden. ·s. 82. . 12 Fehr; . -

- Besluit tot uitvoering. van de Stoomwet 
enter vervanging van-het E::: B. van 19 Octo
ber 1896, S; 163, laatstelijk gewijzigd bij 
K. B. van 17 Octobe~ 1913, Stbl. n°. 393. 

S. 83. · 12 Fehr. 
- Besluit · houdende wijziging ·en aanvulling 

van het K. B. van 14 Januari 1897, S. 45, 
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tot vaststelling -van eene instructie voor de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 7 der Stoom
wet, laatstelijk gewijzigd _bij bet K. B. van 
11 ;Febr. 1907, Stbl. n°. 48. S. 87. 13 Febr. 

-:-- :Missive van den l\'linister van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin in -de provincien, betreffende 
uitvoering van -de Stoomwet. 6 Maart. 

Strafrecht en Strafvordering. Wet houdende 
vaststelling van nadere strafrechtelijke voor

'.zien_ingen betreffende veroordeelingen, 
waarbij de straf, tenzij de rechter later anders 
beveelt, · niet wordt onderga;,n, de betaling 
van geldboeten en de voorwaardelijke invrij-
heidstelling. S. 247. 12 Juni. 

In werking treden. 511. 16 Dec. 
- Besluit bevelende de bekendmaking in 

het 'staatsblad van de op 4 Juni 1915 te 
Berlijn namens de N ederlandsche en Duitsche 
Regeeringen gewisselde nota's nopens de 
rechtstreeksche overbrenging van .rogatoire 
commissies in strafzaken. S. 338. 23 Juli. 

- Wet tot aanvulling van het Wetboek 
van Strafrecht met een nieuw artikel ter 
bestrijding van de oneerlijke mededinging. 

S. 365. 2 Aug. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

19 Februari 1896, S. 29, houdende instelliug 
van strafregisters.. S. 371. 7 _ Aug. 

- Besluit houdende intrekking van het K. B. 
van 24 December 1910, S. 374 en vaststelling 
van eene nieuwe Reclasseeringsregeling. 

S. 504. 13 Dec. 
- Besluit tot vii,ststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur ter uitvoering van de 
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht 
betreffende de voorwaardelijke ip.vrijheid-' 
stalling. (Uitvoeringsregeling voorwaarde
lijke · invrijheidstelling). S. 505. 13 Dec: 

- Als voren ter uitvoering vii,n artikel 14d 
van het Wetboek van Strafrecht betreffende 
de voorwaardelijke veroordeeling. (Uitvoe
ringsregeling voorwaardelijke veroordeeling). 

· S. 506. 13 Dec. 
- Besluit houdende vaststelling der jaar

wedden van deAmbtenaren der Reclasseering, 
-bedoeld in artikel 14d van het Wetboek _van 
Strafrecbt. S. 51~. 17 Dec. 

· :- Zie ook : Owavao. 
111 ilitaire Zaken. 
Suriname. 
Tractaten . 

. Successie. Wet houdende nadere bepaling van 
de waarde van zaken, :waarover de rechten 

· van successie of van overgang bij overlijden 
verschuldigd zijn. S. 142. 6 Maart. 

- Wet tot vermindering van het recht _van 
overgang bij overlijden van onroererid goad. 

S. 143. 6 Maart. 
- Wet houdende vrijstelli~g vµ,n_ successie

recht vopr de schenking van .schilde,ijen en 
teekeningen door Dr. C:HoFSTEDE DE-GROOT 
aan de gemeente Groningen. ·.s. ,320, 9 Juli. 

Suiker. Besluit houdende wijziging van eenige 
K. B. in verband met de wet van 23 December 
1914 (Stbl. n°. 612). S. 31. 29 Jan. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent het 
verleenen van teruggaaf van . suikeraccijns 
bij uitvoer van geneesmidd~len. S. 32. 

29 Jan. 
- Besluit betreffende beperking. van de 

teruggaaf van suikeraccijns wegens uitvoer 
van met suiker bereide goederen. S. 428. 

14 Oct. 
Suriname. Besluit tot invoering van de gewij
. zigde Regtspleging bij de. Landmagt· (Gou

vernementsblad 1913, n°. 73) in de kolonie 
Surinii,me. S .. 33 ... 30. Jan .. 

- Besluit betreffende het Pensioensreglement 
voor de militairen van de Landmacht in 
West-Indie. 11 Febr. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 33, tweede. 
lid van het .K. B. van 30 Januari 1915, S. 33, 
tot invoering van de gewijzigde Regtspleging 
bij de Landmagt (G. B. 1913, n°. 73) in de 
kolonie Suririame. S. 131. · 5 Maart. 

- Besluit tot uitvoering voor de kolonie 
Suriname van de Wet van 18 April 1885, 
S. 98, Gouvernementsblad n°. 21, betreffende 
toepassing van de Crimineele W etgeving 
voor bet Krijgsvolk te Water in de Kolonien 
en Overzeesche bezittingen van het Rijk. 

S. 160. 22 Maart. 
- Wet tot aanvulling van _de wet van 1 Juli 

1909, S. 212, Gouvern!'lmentsblad n°. 61, 
houdende regaling van het muntwezen in.de 
kolonie Suriname. S. 166., 27_ Maart. 

- Besluit ter bevordering van ,eene behoor
lijke uitvoering in- de Kolonia .Suriname van 
aommige bepalir,gen van de Regtsplegif\g bij 
de Zeemagt (Gouvernementsblad 1913, n°. 73). 

S. 178. 9_ April. 
-;- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

30 Januari 1915 (Stbl. n°. 33,-Go,uverri,e~e~ts, 
blad n°. 11), tot invoering van .de ge_wijzigde 
Regtspleging bij de Landmagt (Gouv~i;ne
mentsblad 1913, n°. 73) in de ,koloµie .Suri-

. name. S. 294. 2<.t' juni. 
- Besluit houdende vrijstelling van de ver

plichting tot overlegging. van a ttesta tien' 
de vita bij betaling van pensioenen en gage
_menten te!l laste van de Staatsbegrooting, 

I 
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aan ·'den belanghebbende in persoon, ih de 
kcilonien Suriname en Cura9ao. S. 311. 8 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
22'November 1911, n°. 52, waarbij het pen
sioenreglement, vastgesteld bij het besluit 
van: 17 Februari 1905, n°. 8, S. 74, met eenige 
verandering toepasselijk is verklaard cip de 
militairen van· de landmacht in West-India. 

S. 462. 8 Nov. 
- Wet houdende het aangaan van eene door 

het Rijk gewaarborgde geldleening ten name 
van de kolonie Suriname. S. 499. 10 Dec. 

- Besluit betreffende in- de kolonie Suriname 
· aanwezige openbare en notarieele oude 

archieven. S. 518. 22 Dec. 
Telegrafen en telefonen. Besluit houdende 

bepalingen betreffende de voorbereiding 
en de regaling van de samenwerking tusschen 
den burgerlijken en den militairen telegraaf
en telefoondienst in tijden van oorlog en 
van · oorlogsgevaar en andere buitengewone 
·omstandigheden. S. 25. 23 Jan. 

- Besluit bepalende de vestiging van locale 
;Rijkstelefoonnetten te Aalsmeer, Bodegraven, 
Coevorden, Delfzijl, Doetinchem, Ede, Fra
neker, Harderwijk, Hoogeveen, Laren (Noord
holland), Steenwijk, Valkenburg (Limburg) 
en W eert, en houdende regelen voor het ge
bruik van deze netten. S. 385. 3 Sept. 

- Besluit bepalende de vestiging van locale 
Rijkstelefoonnetten te Bolsward, Oss en 
Wassenaar, en houdende regelen voor het 
gebruik van deze netten. S. 464. 9 Nov. 

- Besluit houdende vaststelling van de iegelen 
voor het ·gebruik van de voormalige telefoon
netten der Nederlandsche Bell-Telephoon 
Maatschappij. S. 486. 2 Dec. 

- Besluit houdende: 1°. vestiging van locale 
Rijkstelefoonnetten te Beverwijk, de Bildt, 
Borne en W ormerveer en vaststelling van 
de regelen voor het gebruik van deze netten ; 
2°. wijziging van het JC B. van den 2den 
December 1915, S. 486, houdende vaststelling 
van de ·regelen voor het gebruik van de 

· voormalige telefoonnetten der Nederlandsche 
BeIVrelephoon Maatschappij. s. 521. 

27 Dec. 
Tractateli. Besluit bepalende de bekendma
. ···•king ·•iii het· Staatsblad van de goedkeuring, 

,·door Nederland, van de verlenging der be
'v~egdhElden van de gemengde rechtbanken 
in Egypte (Stbl. 1910, n°. 79). S. 130. 

5 Maart. 
- Wet houdende goedkeuring van het .op 

30 Mei 1914·te 's Gravenhage -gesloten ver
drag· tusschen Nederland en Duitschland tot 

aanvulling van het op 27 Augustus 1907 
gesloten verdrag betreffende ongevallenver
zekering (Stbl. 1907, n°. 332). S. 138. 

. 6 Maart. 
- Wet houdende goedkeuring van het op 

20 Maart 1914 te Bern- onderteekend Protocol 
toegevoegd · aan de Herziene Berner Con
ventie ter besciherming van letterkundige 
en kunstwerken, den 13 . November 1908 
te Berlijn ge~loten. S. 140. 6 lYiaart. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad der wijziging van de artikelen 2 
en 3 van den Eersten Titel van· het Regle
ment omtrent de Organisatie van de ge
mengde · rechtspraak in Egypte; strekkeng,e 
tot vermindering van het aantal rechters in 
de gemengde rechtbanken· en het hof van 
appel daar te lande. · S. 153. 15 Maart. 

- Besluit bevelende de plaatsing in het Staats
blad van het op 20 Maart 1914 te Bern 
onderteekend Protocol, toegevoegd aan de 
op den 13den November 1908 · te Berlijn 
gesloten Herziene Berner Conventie tot be
scherming van letterkundige · en kunst
werken. S. 186. 15 April. 

- Besluit bevelende plaatsing in het Staats
bladvan het op 30 Mei 1914 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en puitschland ge
sloten verdrag tot aanvulling van het op 
27 Augustus 1907 geteekend _tractaat betref
fende ongevallenverzekering (Stbl. ·1907, 
n°. 332). · S. 220. 18 Mei. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
9 Mei 1914 te Washington gesloten verdrag 
tot verlenging van · den duur van het op 

. 2 Mei 1908 gesloten Arbitrage-verdrag 
tusschen Nederland en de Vereenigde Staten 
van Amerika. 8; .252. 16 Juni. 

- Wet houdende goedkeuring van' het op 
25 Maart 1915 ·te Londen gesloten verdrag 
tot nadere verlenging van deri. duur van het 
op 15 Februari 1905 tusschen Nederland en 
Groot-Britannia gesloten arbitrage-ver_drag. 

S. 253. 16 Juni. 
- Besluit houdende bekendmaking in het 

Staatsblad · van het op 20 Januari 1914 te 
Louden geteekend Internationaal Verdrag 

• voor de beveiliging van menschenlevens op 
zee. S. 303. - l Juli. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het te Louden op 25 Maart 
1915 gesloten verdrag tot nadere verlenging 
van den duur van het op 15 Februari 1905 
tusschen Nededand en Groot-Britannia ge
sloten arbitrageverdrag (Staatsblad , 1905, 
n°. 250). S. 337. 21 Juli. 

'\ 
I 
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~ Besluit bevelende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de op 4 Juni 1915 te 
Berlijn namens de.Nederlandsche en Duitsche 
Regeeringen gewisselde nota's nopens de 
rechtstreeksche overbrenging van rogatoire 
commissies in strafzaken. S. 338. 23 Juli. 

~ Besiuit .. bepalende .de bekendmaking in het 
Staat~blad va,;,het op 9 Mei 1914 te Washing
ton gesloten vi;irdrag tot verlenging van den 
duur van het op 2 Mei 1908 tusschen _Neder
land en de Vereenigde Staten van Amerika 
gesloten arbitrage-verdrag (Staatsblad 1909 
n°. 105). S. 379. 28 Aug. 

- Zie oak: Posterij. 
Trammen. Zie : Spoorwegen. 
Trekhonden. Besluit tot nadere wijziging :van 

artikel 1, 3°., van het K. B. van 6 Februari 
1911, S. 45, tot uitvoering van de artikelen 1, 
4 en 5 der ,,Trekhondenwet" 1910 (Staats
blad n°. 203). S. 289. 24 Juni. 

Uitvoer. Besluit houdende verbod van uitvoer 
van brood. S. 1. 1 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
24 October 1914 (Stbl. n°. 506). S. 6. 6 Jan. 

--' Id. van het K. B. van 2 November 1914 
(Staatsblad n°. 512). S. 8. 9 Jan. 

- Besluit houdende· verbod van uitvoer 
van alle conserven en preparaten van zaden 
van peulvruchten. S. 9. 9 Jan. 

- Id. vaseline. 16. 16 Jan. 
- Id. chilisalpeter, kalksalpeter, kalkstikstof, 

stikstofkalk, zwavelzuren ammoniak, am
. moniaksuperphosphaat, guano en andere 
. stikstofhoudende meststoffen. S. 19. 19 Jan. 

- Id. bars en terpentijn. 20. 19 ·Jan. 
- Id. superphosphaat. 21. 19 Jan. 
- Besluit · houdende tijdelijke opheffing van 
· het verbod :van uftvoer van ruwe katoen., 

S. 27. 26 Jan. 
--'- Besluit houdende verbod van uitvoer van 

bijtende potascli (met inbegrip van potasch
loog) en koolzure potasch. S. 69. 4 Fehr. 

- Id. kopervitriool en koperoxyde. S. 70. 
6 Fehr.· 

- I~. kalvermagen en lebpraeparaten. S. 71. 
6 Fehr. 

:.....: Id .. kaliumzouten en van magnesiumzouten. 
S. 88. 13 Fehr. 

- Id .. breimachinenaalden. 89. 13 Fehr. 
- Id. toluol. 90. 13 Fehr. 
- Id. gras- .en klaverzaden. . 97. 16 Fehr. 
- Id. afval van. vlas, geschikt voor de werk-

. garenspinnerijen. S: 102. 17 Fehr .. 
- Id. motorrijwielen en onderdeelen van 

_motorrijwielen. S. 103. 17 Fehr. 
- Id. alle rundvleesch. 109. 18 Fehr. 

- Id .. alle varkensvleesch. S. 110. .18 J<:ebr. 
- Id. raapolie. 113. 22 Fehr. 
- Id. rijwielbandeil, ·daaronder begrepen rij-

wielbanden, bevestigd aan rijwielen. S .. p4. 
22 Fehr. 

- Id .. voederbieten, mangelwortelel)., knol
rapen, koolrapen en paardepeen, ook in ge
droogden toestand of op antler~ '!"ijze ge- . 

· conserveerd. S. 117. 24 Febr. 
- Id. aardappelmeel. 118. 27 Febr. 
- Id. koper en koperlegeeringen, ::tls grondstof 

en bewerkt, tenzij gebruikt al$ onderdeel 
van eenig vervaardigd artikel,.waaryan kciper 
of koperlegeering geen hoofdbestanddeel 
vormt. S. 120, : 3 Maart. 

_: Besluit tot wijziging van het K. ·B. van 
3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 371. 

S. 121. 3 llfaart. 
- Besluit houdende verbod van uitvoer . van 

alle in blik of andere luchtdichte verpakking 
verduurzaamde vleeschwaren en levensmid
delen, in welke vleesch is .verwerkt. S. 122. 

3 llfaart. 
- Id. cichorei in elken vorm ( daaronder be

. grepen chichoreiwortelen) en peekoffie. 
S. 123. 4 Maart. 

- Id. levende schapen. 124: 4 llfaart.• 
- Besluit houdende wijziging van het K. B. 

van 7 Augustus 1914 (Stbl. n°. 401). S, 125. 
4 llfaart. 

- Besluit houdende tijdelijke opheffing van 
het verbod van uitvoer van bater. S. 133. 

5 l\faart . 
- Id. klaverzaden. S. 144. 6 llfaart • 
- Besiuit houdende intrekking van d,e tijde-

lijke opheffing van het verbod van uitvoer . 
van salpeterzuur. S. 148. 13 Maart. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
cacaopasta en cacaomassa. S. 149. 13 Maart. 

- Besluit tot wijziging van de K.. B. van 
3 Augustus 1914, S: 369a en van 24 Septem
ber 1914 (Stbl. n°. 461). S. 150. 13 Maart. 

- Besluit houdende intrekking yan de tijde-
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van bater. S. 151. 13 Maart. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer _van 
ijzerdraad, prikkeldraad en andere .. van 
ijzerdraad vervaardigde artikelen, alsmede 
van schoppen. S. ·155. 16. Maart. 

Id. zuurkool en gezouten. groente~, S. 156. 
' 'i6Maart. 

- Besluit tot w1Jz1gmg van het K. B. -v:~n 
7 Augustus 1914 (St-aatsblad n°. ·402). S. 157 . 

1.6 Maart. 
- Besluit houdende verbod van uityoer van 

bladzink. · S. 164. 27 Maart. 
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- :fa_:· iub berafval: S. 165. 27 Maart. 
- Id.'· zetU:eel en de daaruit vervaardigde 

produ~ten. S. 173. 30 Maart. 
- Id.-· zachtegele en groene zeep: S. 175. 

, 1 April. 
- Id. in stukken gesneden of fijn gemaakte 

aardappelen, ·alsmede van afval van aa_rd
·apj,'eien. S. 177. · 8 April. 

- Id. -\,]iegmaqhines en onderdeelen daarvan. 
. S. 179. 10 April. 

- Id. ijzerdraad, prikkeldraad en andere- van 
•ijzerdraad vervaardigde artikelen, alsmede 
va~ ·scho.ppen' en zeisen'. S. 180. 10 April. 

- Besluit houdende tijdelijke opheffing van 
···li:et verbod van uitvoer van paar_depeen. 

S. 182. 12 April. 
- Besluit houdende verbod van uitvoer van 

teerkleurstoffen en alle uit teer a'fgeleide 
stoffen, die voor de bereiding of toepassing 
van teerkleurstoffen kunnen dienen. S. 184. 

14 April. 
- Id. nikkel als grondstof en bewerkt, tenzij 

gebruikt als onderdeel van eenig vervaardigd 
ar_tikel, waarvan nikkel geeI). hoofdbestand-
deel vormt. S. 199. 16 April. 

· - Id. ruwe phosphaten. - 201. 19 April. 
- Besluit houdende · tijdelijke opheffing van 

het verbod van uitvoer van koolrapen. S. 203. 
20 April. 

- Beslmt houdende verb<id van uitvoer van 
blik in hladen en van ongevulde blikem-
ballage. S. 207. 28 April. 

- Id. steenkolenteer. 209. 29 April. 
- Besluit houdende tijdelijke opheffing vaii 

het verbod van uitvoer van· zuurkool. 
S. 213. 6 Mei. 

- Id. van voederbieten, mangelwortelen en 
knolrapen. S. 222. 19 Mei. 

- Besluit houdende intrekking van de tijde
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van ru'we katoen. S. 229. 2 -Juni. 

- B~sluit houdende wijziging · van het K. B. 
- va,i 14 November 1914 (Staatsblad n°. 531). 
· · · S. 231. 5 Juni. 
- Besluit houdende intrekking van de tijde
. l_ijke ophe:ffing van het verbod van mtvoer 

van diiiretinum. S. 232: 5 JU:ni. 
-=- B~sluW houdende tijdelijke opheffing van 
. . 'h'e't' verbod van mtvoer van ·aardappelen 
· ·van: deii ·nieuwen oogst. · S. 236. 8 Juni. 

___: -B~sluit -houdende verbod van uitvoer van 
alle wapenen ·behalve jachtwapElnen. S. 238. 

10 Juni. 
-. Beslmt · houdende tijdelijke opheffing van 

bet verbod van uitvoer van ·aai-dappelen. 
S. 251. 15 Juni. 

- Besluit ·houderide'" verbod van uitvoer ·van 
electrische zaklantaarns, van onderdeelen 
en grondstoffen tot het vervaardigen daarvan.• 

S. 277. · 19 Juni. 
- Id. melasse. ' · · 291. · 24 Juni. 
- Besluit houdende tijdelijke opheffing van 

het v'erbod '.;,.an mtvoer van afv~l van vlas, 
geschikt voor_ de· werkgarenspinnerijEln. · 

S. 292. 24- Juni. 
:._ Besluit .houdende verbod. van uitvoer van 

staaldraad en van de daaruit verv'aardigde 
· artikelen. · S. 296. 25 Juni. 

- Id.- alle zeep, niet i~ poeq.er, stangen of 
stukken. S. 297. 25 Juni. 

- Id. zink, als grondstof en. bewerkt, tenzij 
gebruikt als onderdeel van eenig vervaardigd 
artikel, waa_rvan zink geen hoofdbestanddeel 
vormt. S. 298. 25 Juni. 

-'- Id. schellak. ., 302. 1 ·.Juli. 
- Id. alle soorten ruw ijzer. 305. 5 Juli. 
- Id. notenboomen· en note~bo~menhout. 

S. 312. 8 Juli. 
- Besluit houdende intrekking van de tijde. 

lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van aar_dappelen. S. 339. · 24 Juli.· 

- Besluit houdende · bepalingen omtrent de 
aangHte ·van ten uitvoer bestemde goederen, -

S. 370. 7 Aug. 
- Besluit houdende intrekki;g van de tijde

lijke opheffing van het verbod van u·itvoer 
van zuurkool. S. 372. 17 Aug. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
witte kool, pronksnijboonen,- spersieboonen 
en Heinrich Reesenboonen. 

S. 373. .18 Aug. 
- Id. alle medische en optische instrumenten. 

· S. 374. 18 Aug. 
- Id. profielijzer, gereedschapsstaal en oud 

gietijzer. S, 376. 22 Aug. 
- Id. linnen- en werkgarens, · zoomede_ van 

daarvan geheel of gedeeltelijk vervaardigde 
goederen, voor militaire doeleinden· geschikt. 

. S. 380. 28 Aug. 
- Besluit houdende wijziging der bepalin'.gen 

omtrent mtvoer van goederen per pakketpost. 
S. 383. 2 Sept. 

- Beslmt houdende verbod van uitvoer ·van 
schapenvleesch. . S. 384. 2 Sept . 

---Besluit houdende wijziging van·het· verboq. 
van uitvoer van witte kool, pronksnijboonen, 
van spersieboonen en Heinrich's .Riesen
boonen. 8; 390. 10 Sept. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer :van -
zuurkool, van gezouten groenten, van ge. 
droogde s{iijboonen en van gedroogde·spersie
booneil. S. 392. 11 Sept. 
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- Id. levende geiten - en van geitenvleesch. 
S. 395. 15 Sept. 

" - Besluit houdende in trekking van de' tude
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van afval van vlas, geschikt· voor de werk
garenspinnerijen. S, 402. 22 Sept. 

- Besluit houdende verbod· van uitvoer van 
vlas. S., 403. 22 Sept. 

- Id. melk en alle producten van melk, voor 
zooverre daze _ niet reeds verboden zijn. 

S. 404. 22 S~pt. 
- Id. van spinaziezaad, van peenzaad en van 

posteleinzaad. S. 410. 27 Stipt. 
- Besluit houdende intrekking van de tijde

lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van paardepeen en van knolrapen. S. 411. 

. 27 Sept. 
- Besluit houdende verbod van uitvoer van 

alien honing. S. 418. 2 Oct. 
-,-- Id. cokes. 419. 2 Oct. 
- Besluit houdende · wijziging van· het verbod 

van uitvoer van witte kool, van alle soorten 
· van snijboonen, van spersieboonen en van 

Heinrich's Riesenboonen. S. 422. 6 Oct. 
- Besluit houdende verbod van uitvoer van 

paardenvleesch. 
--: Id. eiereri. · 
- Id. tin. 

S. 425. 8 Oct. 
426. 8 Oct. 
429. 15 Oct. 

- Id: alle groenten in gezouten of gedroogden 
toestand of op andere wijze v·erduurzaamd, 
welke in verschen toestand niet mogen wor
den uitgevoerd (voor zooverre de uitvoer 
daarvan niet reeds verbo'den is). S. 430, 

16 Oct . 
.....: Besluit houdende wijziging van· het verbod 

van uitvoer van profielijzer, gereedschaps
staal· en oud· gietijzer. S. 431. 18 Oct. 

- Besluit houdende verbod· van uitvoer van 
katoenzaadolie, kokosolie, kokosvet, sesam
olie, soyaolie, grondnotenolie eo, voor zoo
verre de uitvoer daarvan niet reeds verboden 
is, alle eetbare v.etten, met uitzondering 
van margarine, voor zooverre daze door hare 
bereiding met melk en melkbestanddeelen 
geschikt is gemaakt om boter te vervangen. 

S. 432. 18' Oct. 
- Id. nikkelen en bronzen pasmunt van het 

Koninkrijk der N ederlanden. S. 436. 21 Oct. 
- Id. lijnolie. S. 441. 28 Oct. 

, - Besluit houdende wijziging van het verbod 
van uitvoer van eieren. S. 453. 1 Nov. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
aluminium en · aluminiumlegeeringen, . als 
grondstof en bewerkt, tenzij gebruikt als 
onderdeel van eenig vervaardigd artikel, 
waarvan aluminium geen hoofdbestanddeel 

· vormt, van chlo~rkalk en van natriumzort_ten. 
· S. 454. 1. Nov. 

- Besluit houdende intrekking -van de tijde
lijke opheffing van het verbod -van_ uitvoer 
van antimoon regulus. S._ 455. 1 Nov, 

- Besluit himdende wijziging van het verbod 
van uitvoer van tin. S .. 456. , 1 Nov. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer .van 
uienzaad ·en preizaad. S. 457. 1 Nov. 

- Besluit houdende intrekking van de tijde
lijke opheffing van het verbod ·.van .uitvoer 
van voedm'bieten en mangelwortelen. S. 458. 

4.Nov. ' 
- Id. koffie, voor zoover betreft gebrande 

koffie. · S. 459\ 4 Nov. 
- Besluit houdende tijdelijke ophe\'fing van 

het verbod van uitvoer van zilverll{en. 
S. 460. ·4 Nov. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer · van 
zeep in elken vorm. S. 461. . 4 Nov. 

- Id. antimoon, oxaalzuur en natronloog. 
S. 467. 12·NoJ, 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 24 September 1914 (Staatsblad n°. 461). 

S. 468. 12 Nov. 
- Besluit houdende -verbod van uitvoer van 

turf en van turfstrooisel. S. 477. 19 Nov. 
- Id. koffie-extract. S. 478. 19 Nov. 
- Besluit houdende wijziging van het verbod 

van uitvoe~ vari afval van vlas, geschikt 
voor de werkgarenspinnerijen. S. 479. 

19 Nov. 
- Besluit houdende verbod van uitvoer van 

haring in elken vorm. . S. 481. 25 Nov. 
- Id. graphiiit en daaruit vervaardigde. arti

kelen, als grondstof en bewerkt, tenzij 
gebruikt als onderdeel van eenig.vervaardigd 
artikel, waarvan graphiet geen hoofdbestand
deel fa. · S. 491. 10 Dec. 

- Id. Turkschroodolie eU: . dergelijke, praepa
ra ten, -bestaande uit gesrtlfoneerde, geheel 
of gedeeltelijk verzeepte olien. S. 502 . 

. 13. Dec. 
- Besluit houdend\l intrekking van de tijde

lijke opheffing van het _:verbod van_ uitvoer 
van glycerine. · S. 503. 13 Dec. 

"'- Besluit houdende v'erbod· van uitvoer van 
mid papier. · s: 514,. · 18 Dec. 

- Id. zaad van wikken en lupinen. S. 510. 
~- :18 J)ec. 

- Besluit houdende intrekking van de. tijde
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van klaverzaden. · S. 516. 18 Dec. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer van 
cement. S. 517. 20 Dec. 

- Besluit houdende intrekking van de tijde-
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lijke oplieffing van het verbod va-n uitvoer 
van mijnhout. S. 522. 29 Dec. 

-:- Wet houdende aanvulling van- de wet van 
3 Augustus 1914, S.- 344, houdende verbod 
tcit uit- en vervoer •van sommige artikelen. 

S. 532. 31 Dec. 
- Wet houdende tijdelijke bepalinge\1· betref

fende ·het vervoer en de nederlage van.goe
deren. S. 533. 31 Dec. 

. Veeartsenijkunst. Besluit tot uadere wijziging 
en het opnieu w vaststellen van het Regle
ment voor 's Rijks Veeartsenijschool, vast
gesteld bij K. B. van 25 Mei 1894 (Staatsblad 
n°. 65). S. 183. 13 April. 

Veeziekten. Missive van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, aan de 

-Commissarissen der Koningin in de provin
cien, betreffende opzending van huiden en 
Vli\esch, afkomstig van vee, hetwelk · als 
verdacht van mond- en klauwzeer wordt 
geslacht. 9 Jan. 

- Missive van den Minister van Binnen
landsclie Zaken aan , de commissarissen der 
Koningin betreffende verbreiding van mond
en klauwzeer door militairen. 18 Jan. 

- Missive van den Minister van· Landbouw, 
Nijverheid en Handel betreffende opgave 
van vleeschzendingen naar Rotterdam door 
Burgemeesters. 18 Fehr. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin in de provincien betreffende 
het opmaken van aanvrageii. om decharge 
en rekening en verantwoording in zake 
veeziekte. 6 April. 

- Wet tot aanvulling van de wet-van 20 Juli 
1870, S. 131, tot regeling van het veeartsenij
kundig Staatstoezigt en de veeartsenijkun
dige politie. S. 196. 16 April. 

- :i\iissive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Comm. der Ko
ningin in de provinciiin betreffende betaal
,baarstelling van veeziekte-kredieten. 7 Oct. 

- Als voren·- betreffende aangifte eener be-
-smettelijke veeziekte. 15 Dec, 

· - Besluit ·houdende vaststelling van bepa
. lingen omtrent behandeling en vervoer van 
· afgeroonde nielk, karnemelk en wei. S. 510. 

16 Dec. 
Veiligbeid in fabrieken en werkplaatsen. Arrest 
· ··van''den-H. R. Het voorschrift ;van art. 19, 

1., van 4et K. B. van 7 December 1896, 
S. 215 (thans art. 135· van het K .. B. van 
27 Juni 1913, S. 317), ter uitvoering van 
artt. 6 en 7 der Veiligheidswet; is als een op 
zich zelf staande gebodsbepaling te be-

schouwen op overtreding ·waarvan straf is 
gesteld. - Weliswaar bepaalt art. 7 der 
Veiligheidswet bij de aanduid.ing der bij alge
meenen maatregel van bestuur nader aan te 
geven maatr~gelen, welke door- hoofden en 
_bestuurders onder meer tot het voorkomen 
van ongevallen door werktuigen moeten 
worden genomen, dat zulks zal geschieden 
,,met inachtneming van de _. voorschriften 
door het- Districtshoofd der Arbeidsinspectie 
te geven", doch hieruit volgt geenszins, dat 
de voornoemde . hoof den en bestuui:ders de 
hun in art. 19, 1., van het K. B. van 7 Dec. 
1896, S. 215 in het algemeen opgelegde ver
plichting eerst bij het bestaan van zoodanige 
speciale voorschriften zouden ·behoeven· na 
te Ji:omen, _ of dat zij in laatstbedoeld geval 
niet, ook afgescheiden van die nadere voor- -
schriften hun gegeveri; voor eene doelmatige 
beschutting zouden moeten zorgen. - De · 
bij art. 19, 1., voorn6emd oi"nschreven ver
plichtingen zijn den hoofden en bestuurders 
zelfstandig en onafhankelijk van de nadere 
voorschriften, hun door het · districtshoofd 
te geven; opgelegd. · 11 Jan. 

- Wet tot wijziging van de Veiligheidswet. 
S .. 281. 19 Juni. 

- Besluit houdende bekendmaking van den 
tekst der Veiligheidswet. S. 304. 2 Juli. 

Vervoer. Besluit houdende verbod van ver
voer van onderscheidene artikelen van uit 
het gebied van eenige gemeenten naar het 
overige gedeelte des Rijks. S. 126. 4-lVIaart. 

·_ Wet houdende verbod om sommige artikelen 
te .laden in of te vervoeren met visschers
vaartuigen. S. 316. 9 Juli. 

- · Besluit houdende wijziging der bepalingen 
omtrent het ve:rvoer van versch vleesch. 

S. ·427_ 13 Oct.· 
~ Wet houdende aanvulling van de wet van 

3 Augustus 1914, S. 344, houdende ·verbod 
tot uit- en vervoer van sommige artikelen. 

. S. 532.· 3.1 Dec. 
- Wet houdende tijdelijke bepalingen betref

fende het vervoer en de nederlage van goe
deren. S. 533. 31 Dec . 

Visscherij. Beschikking van den :Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, tot wijzi
ging van de beschikking van 6 Mei 1911; 
n°. 2780, betreffende visch- en. hengelakten. 

· 11· Jan~ 
- Als voren tot vaststelling van een · letter- , 

t~eken, da t door zee- of kustvisschersvaar
tuigen moet worden gevoerd. 15 ®-Iaart. 

12· Juni. 
9 Sept. 
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Besli.rit tot vaststelling van een Reglement 
voor de visscherij in de Zuiderzee.en de daar
aan gelegen open havens. S. 205: 23 April. 

- Besluit tot vaststelling van een nieuw Regle
ment voor de visscherij in de Waddenzee, 
de Lauwerszee, den Dollart, de daaraan 
gelegen open havens en de Noordelijke 
zeegaten. · S. 206. 23 April. 

..:... Besluit· tot wijziging van de·visscherijregle-
menten. (Maat op bot.) S. 254. 16 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Binnen-
visscherijreglement. S. 287. 24 Juni. 

465. 11 Nov. 
Tekst bekend gemaakt. 484. 29 Nov. 

Besluit tbt nadere wijziging van het Zuider
zee-visscherij-reglement ·en het Waddenzee
visscherijreglement. S. 435; 21 Oct. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement 
voor de kustvisscherijraden, vastgesteld bif 
K. B. van 19 September 1910· (Stbl. n,0 • 284). 

-· S. 445. 28 Oct. 
Vluchtelingen. Missive van den J\finiste;r van 

Binnenlandsche Zaken aan de commissarissen 
der Koningin,- betreffende het vertrek van 
vluchtelingen. ·· 15 Jan. 

_- Als voren betreffende uitto·cht van Belgische 
vluchtelingen naar Engeland. 20 Jan. 

- Als voren betreffende onderstand ·van Bel-
gische vluchtelingen. 12 J\faart. 

21 Juni. 
1 Juli. 

14 Juli. 
Vogels. Arrest van den H. R. Het zich in het 

veld buiten openbare wegen en voetpaden 
bevinden met klemmen valt in het bij art. 33 
der Vogelwet bedoelde verbod en· mitsdien 
ook in de strafbepaling van art. 35 dier wet. 

18 Jan. 
- Arrest van den H. R. Beteekenis van het 

begrip ,,veld" -in• art._ 33 der_ Vogelwet. -
Nu de rechtbanli: als feitelijk vaststaande 
aannam, dat het terrein, waar de beklaagde 
zich met de netten bevond niet is te beschou
wen als strand der zee noch als aanwassen,. 
gorsingen en schorren, aan dat strand aan
gespoeld, doch als de bodem - zij _het dan 
ook de door aanslijking vethoogde bodem '-

. der zee, dus de zee zelve, heeft z-ij hieruit 
terecht afgeleid, dat de beklaagde zich niet 
in het veld heeft bevonden. 25_ Jan. 

- Arrest van den H. R. Art: 12 van het K. B. 
van 18 November 1913, S. 412, wijst onvoor
waardelijk en ·zonder eenige beperking kunst
licht, aan als een der middelen, waarmede 
het ingevolge · art. 33 van de Vogel wet ver
boden is zich in het veld buiten openbare 

wegen en- voetpaden te bevinden: - Het in 
. art. 33 der Vogelwet 1912 verbodene, zooals 

dit nader is geregeld en: beperkt in het K. B. 
van 18 November 1913, S. 412; is bij art. 36 
dezer wet strafbaar g~steld. · · 3 -Mei. · 

- Arrest van den H. R. Art. 33, 1 • al. der • 
Vogel wet· van 1912, · S. 303, verbiedt het 
gebruik van bij algemeenen _maatregel -van 
bestuur nade_r aan te wijzen middelen, om 
beschermde vogels en vogels, als bedoeld in_ 
art. le der Wet, te vangen of te dooden. - • 
Het bezigen vaU: lijm tot het ·vangen de.r; bij 
art. 33,. 1 c al. bedoelde ·vogels levert in 
verband met d,e artt. 36 en 41 der Vogelwet 
eene zelfstandige overtreding op, zonrJ.er · da t 
zulk een vogel inderdaad daardoor behoeft 
te zijn bemachtigd. - Lijm is niet als vang
middel verboden ·ten aanzien van alle vogels 
zonder onderscheid, -maar er zijn integendeel 
vogels met name in art. la der Vogelwet 
bedoelde, omtrerit' welke te dien opzichte in 
geenerlei · wetsvoorschrift is bepaald;· =· Nu 
de aanklacht en in verband daarmede de 
bewezenverklaring zich ·niet beperken tot· 
het gebruik van lijm bij het vangen van de 
in art. 33, l • -al. genoemde vogels, maar 
betrekking hebben op vogels in het algemeen 
v9lgt daaruit niet, da t beklaagde zich lieeft 
·schuldig gemaakt aan eer. strafbaar feit. 

31 Mei. 
Volksgezondheid. Besluit houdende · wijzigin_g 

van het besluit van 25 Juni 19-02 tot uitvoe
ring van art. 23 der Gezondheid~wet. 16 April. 

- Wet· tot goedkeurin:g van de wijziging der 
overeenkomst betreffende de stichting van 
een nieuw ziekenhuis te Groningen. S. 558. 

. 31 Dec. 
Volkshuisvesting: Besluit houderide tijdelijke 

voorziening ten aanzien van den _r()ntevoet 
der voorschotten uit 's Rijks kas, bedoeld•in 
artikel 33 der Woningwet. S. 136. 6 lVIaart. 

- Wet tot nadere wijziging van de Woning-
wet. S. 198. 16 April. 

In werking treden. 285. 19 Juni. 
:-- Besluit tot nadere wijziging- van het K. B_. 

van 28 Juli 1902; S. 16!), tot uitvoering van 
de artikelen 7, 8, 9, 26, 27, 28; 30, 34, 35 en 
36 der Woningwet. S. 227. 31 Mei. 

415:-. 2,. Oct.' 
- Besluit -houdende beslissing dat f!Bne ver

·ordening, waarbij voor te _bouwen woningen 
op zekere terreinen de eisch gesteld wordt 
van -eene minimum-huurwaarde, aan goed
keuring van Gedep. Staten onderworpen is 
en zoodanige verordening echter niet voor 
goedkeuring va tbaar is. 24 J uni. 
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Vreenideli:ngen. _ Missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken betre;ffE!_nde toepassing 
van het vestigingsverdrag met Duitschland. 

21 April: 
Vrouwenarbeid. Zie: Arbeid van vrouwen en 

jeugdige- personen. 
Waterscbappen: Besluit houdende beschikhlng 

op het beroep, ingesteld door PH. VAN DEN 
KLOOSTER te Wemeldinge tegen het. besluit 
van ·Gedep. Staten van Zeeland, waarbij aan 
den adressant- .vergunning is ge-iveigerd tot 
het bouwen van een woning ;p den Nieuwe
dijk, beoosten het Kanaal door Zuid-Beve
land. S. 210. 29 April. 

Waterstaat. Wet betreffende de overbrenging 
in beheer en onderhoud bij bet -waterscbap 
,,de Lage Landen" onder Oosterhout van 
tw_ee sluisjes in den westelijken dijk van bet 
Wilhelmina-kanaal onder die gemeente, 
alsmede va,n de daarbij gelegen bermsloot. 

S. 359. :31 Juli. 
we-duwen~ en weezenfonds. Besluit tot wijzi

ging e!l aanvulling_ van ·het Reglement voor 
bet Weduwen- en Weezenfonds der Euro
peescbe officieren · van bet ·Nederlandsch
Indische leger. S. 181. 12 April. 

Wegen. Wet tot over.dracht in beheer en 
onderhoud aan den polder ,,Helder en Huis
duinen" van een gedeelte van den Rijksweg, 
genaamd _,,Strooweg". S. 46. 30 Jan. 

- Als -voren aan den polder ,,bet Koegras" 
van een gedeelte van den Rijksweg, genaamd 
,,Stro9weg" en een gedeelte van den Rijksweg 
langs den Koegraszanddijk. S. 47. 30 Jan. 

· - Besluit betreffende bet karakter van open, 
baren weg. _ _ 4 Maart. 

Woningwet. Zie: Volk~huisvesting. 
Zeebrieven. Besluit houdende nadere wijzi
. ging van de bepalingen betreffende de zee-

brieven _en jaarpasiien in Nederlandsch-Indie, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 25 April 
1913, n°. ,77 (Nederl. Stbl. no. 140,- Ind. Stbl. 
n°. 439). S. 154. 15 l\faart. 

Zeedieren. l\iissive · van den Minister van 
Binnenlandscbe Zake{i aan de Gedeputeerde 
Staten van onderscbeidene provincien, be: 
.treffende bet aanspoelen van groote ·zeedieren. 

22 Oct. 
Zetters. Besluit tot regaling der vergoeding 

voor · bureaukosten aan de colleges van 
. zetters voor 's Rijks directe belastingen en 
der presentiegelden voor de leden dier col
leges. - S. 14 7. 12 l\faart. 

Ziekten. ( Besmettelijke) Besluit tot vaststel, 
ling van eenige buitengewone ·maatregelen 
tot afwending van ·de- pest en de Aziatische 

cholera- en tot. wering harer uitbreiding. en 
gevolgen.. S. 2.9. 29 Jan. 

- Beschikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken tot ·-uitvoering_ van bet K. _B. 
van 29 Januari 1915, Staatshlad n°. 29. 

- 20 Fehr .. 
- Besluit waarbij de wet van .4 Dec. _1872, 

S. 134; hoU;dend~ voorzieningen tegen be
smettelijke ziekten, van ·toepassing wordt ' 
verklaard op meningitis cerebrospinalis epi
demica. S. 218. 14 Mei. 

~ Wet tot nadere aanvulling en wijziging der
wet ·van 26 April 1884, S. 80, houdeude 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige . besmettelijke ziekten eri tot 
wering barei; uitbreiding en gevolgen. S. 314. 

. 9 Juli. 
- Wet boudende her~iening van· de wet van 

28 Maart· 1877, S. 35, gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886, S. 64, 8 April 1893, S. 63, 
en 21 Juni 1901, S. 157, tot wering van be
smetting. door nit zee aankomende schepen. 

- S. 346. 31 Juli. 
- Besluit houdende bekendmaking van den 

tekst der wet van 28 Maart 1877, S. 35, gewij
zigd- bij de wetten van 15 April 1886, S. 64, 
8 April 1893, S. 63, 21 Juni 1901, S. 157 en 
31 Juli 1915, S. 346, tot wering van besmet-_ 
ting.door uit zee aankomende schepen. S. 405. 

~4 Sept. 
~ Besluit tot toepassing der wet vari 26 April 

1884, S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 9 Juli 1915, S. 314, tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 

. eenige besmetteiijke ziekten en tot. wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 416. 

2 Oct. 
- Besluit tot vaststelling van buitengewone 

maat~egelen tot afwending van vlektyphus 
en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. 

S. 438. 23 Oct. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone ·maatregelen- tot afwending van de 
pest eh tot wering harer uitbreiding en ge
volgen. · S. 439. 23 Oct. 

- Besluit tot na(lere vaststelling van buiten·
gewone maatregelen tot afwending der Azia- _ 
tische cholera en tot wering hare_r uitbreiding 
en gevolgen, · S. 469. 15 Nov. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen -tot afwending van de 
pokken en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 523. 30 Dec. 

Zout. Beslu~ houdende bepalingen omtrent 
vrijdom van den accijns voor zout, in fabrie
ken of trafieken benoodigd bij het verven van 
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kato_en en katoenafval ten dienste·.der ver
. · vaardiging van wa tten. .S .. 2. • 2 Jan.· 
.- Besfoit houdende- wijziging_- van· 

0

dat van 
. 29 September 1909, · S. 326,. betreff~n,de. het 

. krediet · voor deri accijns _op zout, bestemd 
:. voor · vrijdomgenietenden, den vrijdom van 
. den :ac~:gris op zout, benoodigd · voqr_ de ' 
< zeevisscherij ·en den_ vrijdom van ·den }tcqijns 

op zout, benoodigd_ voor vischzouterijen aan 
.den wal. S. 394. 13 Sept . 
~ l3esluit houdende_ aanwijzing v;i,n Eindhoveh 
. · als lospiaats van ruw z·out ·of zouthoudend .. 

water. : · S. 424 .. • 8 Oc~ . 
- Wet t_ot wijziging der- ~ettelijke bepalirigen 

ointrent_ den 
0

accijn~ op ·het zout. i;;; 493; 
10 -Dec. 
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